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The purposes of this research were : 1) to study state of mobile learning in order to develop an
integrated mobile learning model with collaborative problem-solving method to enhance undergraduate
students' inquiring mind, 2) to improve a design of the development of an integrated mobile learning
model with collaborative problem-solving method to enhance undergraduate students' inquiring mind,
3) to examine the result of using the development of an integrated mobile learning model with
collaborative problem-solving method to enhance undergraduate students' inquiring mind, and 4) to
present design system for the development of an integrated mobile learning model with collaborative
problem-solving method to enhance undergraduate students' inquiring mind. Instruments used in this
research study consisted of the specialist interview form, the inquiring mind test, and the group
observation form. The data were analyzed by average scores, standard deviation, and t-test.
The results of this study revealed that the design of the development of an integrated mobile
learning model with collaborative problem-solving method to enhance undergraduate students' inquiring
mind consisted of six elements: 1) Infrastructure, 2) learners, 3) instructors, 4) learning collaboration,
5) supported materials, and 6) communication, while there were five steps: 1) preparation of learners,
2) identify the problem, 3) divide the learners into small groups then assigned them to analyze the
problem together, 4) present of group work and receive feedback, and 5) evaluation. The samples for
this study were thirty undergraduate students at Faculty of Education, Chulalongkorn University and the
nine experts. The result found that the samples had higher statistical significant difference .05 level of
inquiring mind’s scores when compared before and after experiments.
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1
บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้ กำหนดกรอบมำตรฐำนกำร
อุดมศึกษำ (Thailand Qualifications Framework for Higher Education) ซึง่ ระบุมำตรฐำนกำร
อุดมศึกษำไว้ 3 ด้ ำน ได้ แก่ มำตรฐำนด้ ำนคุณภำพบัณฑิต มำตรฐำนด้ ำนกำรบริหำรจัดกำรกำร
อุดมศึกษำ และ มำตรฐำนด้ ำนกำรสร้ ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้ และสังคมแห่งกำรเรี ยนรู้
ในด้ ำนมำตรฐำนด้ ำนคุณภำพบัณฑิต ได้ ระบุว่ำ "บัณฑิตระดับอุดมศึกษำเป็ นผู้มีควำมรู้
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรเรี ยนรู้และพัฒนำตนเอง สำมำรถประยุกต์ใช้ ควำมรู้
เพื่อกำรดำรงชีวิตในสังคมได้ อย่ำงมีควำมสุขทังร่้ ำงกำยและจิตใจ มีควำม และควำมรับผิดชอบ
ในฐำนะพลเมืองและพลโลก"
มำตรฐำนด้ ำนคุณภำพบัณฑิตได้ ระบุตวั บ่งชี ้ไว้ 3 ตัวบ่งชี ้ ได้ แก่ (1) บัณฑิตมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญในศำสตร์ สำขำของตนเอง สำมำรถเรี ยนรู้ สร้ ำงและประยุกต์ใช้ ควำมรู้เพื่อพัฒนำตนเอง
สำมำรถปฏิบตั งิ ำนและสร้ ำงงำนเพื่อพัฒนำสังคม ให้ สำมำรถแข่งขันได้ ในระดับสำกล (2) บัณฑิต
มีจิตสำนึกดำรงชีวิตและปฏิบตั หิ น้ ำที่ตำมควำมรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และ
(3) บัณฑิตมีสขุ ภำพดีทงด้
ั ้ ำนร่ำงกำยและจิตใจ มีกำรดูแล เอำใจใส่ รักษำสุขภำพ ของตนเอง
อย่ำงถูกต้ องเหมำะสม โดยคุณลักษณะของบัณฑิตตำมมำตรฐำนที่ได้ ประกำศนี ้ สรุปแล้ วจะ
ประกอบด้ วยควำมรู้ทำงวิชำกำร วิชำชีพ ทักษะ ประสบกำรณ์ และคุณธรรมจริยธรรม ซึง่ เป็ น
ด้ ำนใหญ่ๆ และมำตรฐำนดังกล่ำวยังสอดคล้ องกับมำตรฐำนในด้ ำนกำรสร้ ำงและพัฒนำสังคม
ฐำนควำมรู้ และสังคมแห่งกำรเรี ยนรู้ ด้ วยเหตุนี ้สถำบันกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำจึงต้ องมี
กำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน โดยต้ องสร้ ำงคุณลักษณะต่ำงๆ ดังที่ได้ กล่ำว
มำแล้ วข้ ำงต้ น
ด้ วยกรอบมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำดังกล่ำว ทำงจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยได้ ให้ ควำม
เห็นชอบ และให้ ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงมำก โดยสภำมหำวิทยำลัยได้ เห็นชอบ ผ่ำนกรอบแผน
ยุทธศำสตร์ 100 ปี โดยมีเป้ำหมำยว่ำ “บัณฑิตจุฬำฯ เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ค่ำต่อสังคมโลก” ซึง่ มีกำร
วำงแผนยุทธศำสตร์ ที่จะมีกำรปรับปรุง และส่งเสริมกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน รวมถึงกำรกำหนด
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (สำนักงำนวิชำกำร, 2553)
โดยให้ ควำมสำคัญกับคุณลักษณะทังหมด
้
9 ด้ ำน ได้ แก่ มีควำมรู้ มีคณ
ุ ธรรม คิดเป็ น ทำเป็ น ใฝ่ รู้

2
และรู้จกั วิธีกำรเรี ยนรู้ มีภำวะผู้นำ มีสขุ ภำวะ มีจิตอำสำและสำนึกในสำธำรณะ และดำรงควำม
เป็ นไทยในกระแสโลกำภิวตั น์
และเมื่อพิจำรณำถึงคุณลักษณะทัง้ 9 ด้ ำนของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยแล้ ว คุณลักษณะ
ด้ ำนกำรใฝ่ รู้ ได้ ระบุคณ
ุ ลักษณะของกำรใฝ่ รู้ทงในระดั
ั้
บปริญญำบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษำ
คือต้ องแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติมจำกแหล่งต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ ซึง่ คุณลักษณะดังกล่ำว เป็ น
คุณลักษณะที่สำคัญตัวหนึง่ ที่สง่ ผลต่อควำมสำเร็ จในกำรศึกษำ สอดคล้ องกับงำนวิจยั ของ
(เบ็ญจวรรณ บุษปวนิช, 2542) ที่ศกึ ษำปั จจัยที่สง่ ผลต่อกำรศึกษำลักษณะของบัณฑิตเกียรตินิยม
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พบว่ำ บัณฑิตเกียรตินิยม มีลกั ษณะส่วนตัว ด้ ำนหนึ่งคือ กำรรัก
ควำมก้ ำวหน้ ำเป็ นผู้มีควำมใฝ่ รู้ สนใจศึกษำค้ นคว้ ำหำควำมรู้เพิ่มเติมอยูเ่ สมอ
ด้ วยควำมสำคัญดังกล่ำว จึงมีกำรศึกษำวิจยั จำนวนมำกที่นำเอำกระบวนกำรสร้ ำง
คุณลักษณะด้ ำนกำรใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน มำบูรณำกำรไปพร้ อมกับกำรเรี ยนกำรสอน ไม่วำ่ จะเป็ น ควำม
อยำกรู้อยำกเห็น ควำมกระตือรื อร้ น ควำมสนใจ ควำมพอใจที่จะกำรแสวงหำควำมรู้ ด้ วยตนเอง
ทังนี
้ ้ ในกำรจัดกำรเรี ยนที่จะทำให้ ผ้ เู รี ยนเกิดกำรเรี ยนรู้ ควรให้ ผ้ เู รี ยนได้ เป็ นผู้ลงมือสร้ ำงควำมรู้
ควบคุมกำรเรี ยนรู้ด้วยตนเอง มีบทบำทในกำรเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ได้ สร้ ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง
เป็ นกำรส่งเสริมให้ นกั เรี ยนเกิดทักษะสำคัญหลำยอย่ำง เช่น ทักษะกำรคิดสร้ ำงสรรค์ ทักษะ
กำรแก้ ปัญหำ ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรทำงำนร่วมกัน เป็ นต้ น (สุพิน ดิษฐสกุล, 2543) และ
รูปแบบกำรเรี ยนนี่มีลกั ษณะเอื ้อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดกำรเรี ยนรู้ในลักษณะทีกล่ำวมำนัน้ คือ กำรเรี ยนรู้
แบบกำรเรี ยนรู้ร่วมกัน (ขวัญเรื อน พุทธรัตน์, 2546)
จำกแนวคิดดังกล่ำว เมื่อมำพิจำรณำกลวิธีในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนพบว่ำ กลวิธีกำร
เรี ยนด้ วยกำรแก้ ปัญหำ (Problem Solving) เป็ นกลวิธีที่ได้ รับควำมนิยมและประสบผลสำเร็จใน
กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน โดยให้ ผ้ เู รี ยนร่วมกันเผชิญ และหำคำตอบในกำรจัดกำรปั ญหำด้ วย
ตนเอง จำกแนวทำงในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนดังกล่ำว ทำให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศกึ ษำค้ นคว้ ำด้ วยตนเอง
จำกสื่อต่ำงๆ กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดควำมสนใจในกำรเรี ยนด้ วย (McNamara, 1999; Wang Fang,
J su, Lu, 2007; Barojas&Perez, 2001)
นอกจำกกำรกลวิธีในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนแล้ ว สื่อกำรสอนยังเป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่
สำมำรถนำมำใช้ ในกำรเสริมสร้ ำงกำรใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้ด้วย ซึง่ ในปั จจุบนั นี ้ลักษณะของสื่อกำรสอนนัน้
ได้ เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม กล่ำวคือ เทคโนโลยี ได้ เข้ ำมำเป็ นส่วนหนึง่ ของสื่อกำรสอนในปั จจุบนั
ซึง่ ตำมที่ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพทุ ธศักรำช 2542 ได้ มีหมวดที่ 9 ว่ำด้ วยเทคโนโลยี
กำรศึกษำนันได้
้ กำหนดไว้ วำ่ ผู้เรี ยนมีสิทธิได้ รับกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรใช้ เทคโนโลยี
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เพื่อกำรศึกษำในโอกำสแรกที่ทำได้ เพื่อให้ มีควำมรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้ เทคโนโลยีเพื่อ
กำรศึกษำในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองได้ อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
ตำมหลักกำรพื ้นฐำนของกำรเรี ยนรู้เชื่อว่ำ ผู้เรี ยนที่แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจะเกิดกำร
เรี ยนรู้ที่ลกึ ซึ ้งกว่ำ กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนบนเว็บสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนใฝ่ หำควำมรู้ด้วยตนเอง อีก
ทังยั
้ งส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีโอกำสเข้ ำร่วมทำกิจกรรมต่ำงๆ กับผู้เรี ยนและระหว่ำงผู้เรี ยนกับผู้สอน
ทังในเรื
้ ่ องเสำะแสวงหำข้ อมูลด้ วยบริกำรในอินเทอร์ เน็ตด้ วยตนเอง และกำรโต้ ตอบทำงบริกำร
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กำรพูดคุยสนทนำ (Chat) กระดำนสนทนำ (Webboard) รวมทัง้
บริกำร เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) เป็ นต้ น ผู้เรี ยนมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นได้ มำกขึ ้น
และกำรเรี ยนกำรสอนก็เป็ นไปอย่ำงทัว่ ถึง เป็ นลักษณะกำรเรี ยนที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคล และสนับสนุนแนวคิดที่ให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นศูนย์กลำง (วิชดุ ำ รัตนเพียร, 2542)
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีมีควำมก้ ำวเข้ ำสูย่ คุ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพำ (Mobile
Device) โดยที่อปุ กรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพำมีขีดควำมสำมำรถในกำรทำงำนมำกยิ่งขึ ้น กำร
เรี ยนผ่ำนอุปกรณ์พกพำ (mobile Learning หรื อ m-Learning) เป็ นนวัตกรรมที่มีแนวโน้ มที่จะใช้
อย่ำงแพร่หลำยในศตวรรษที่ 21 มหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศเริ่มมีกำรศึกษำค้ นคว้ ำวิจยั เกี่ยวกับ
โมบำยเลิร์นนิ่ง ทังในระบบกำรจั
้
ดกำรเรี ยนกำรสอน และสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรศึกษำ สำหรับ
ประเทศไทยนัน้ มหำวิทยำลัยหลำยแห่งได้ มีกำรนำโมบำยเลิร์นนิ่ง เข้ ำมำประยุกต์ใช้ ในกำรเรี ยน
และกิจกรรมของทำงมหำวิทยำลัย เช่น มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ ได้ นำกำรลงทะเบียนผ่ำน
โทรศัพท์มือถือและกำรติดตำมผลกำรเรี ยนผ่ำนโทรศัพท์มือถือ (ศรี ศกั ดิ์ จำมรมำน, 2548)
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง ได้ ทำควำมร่วมมือกับบริษัทผู้ให้ บริกำรเครื อข่ำยโทรศัพท์มือถือเพื่อให้
บริกำรกำรลงทะเบียนเรี ยนและรับข่ำวสำรของมหำวิทยำลัยผ่ำนระบบ SMS โดยอำนวยควำม
สะดวกให้ กบั นักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำมคำแหงกว่ำ 600,000 คน (รังสรรค์ แสงสุข, 2548)
และสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำพระนครเหนือได้ ทำกำรวิจยั โดยให้ นกั ศึกษำทดสอบ โดยใช้
โทรศัพท์มือถือ (Whattananarong, 2004) ในส่วนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรีมี
นโยบำยในกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มำประยุกต์ใช้ ในด้ ำนกำรเรี ยนกำรสอน
และมีนโยบำยในกำรจัดทำโครงกำรต้ นแบบกำรเรี ยนกำรสอนแบบโมบำยเลิร์นนิ่ง โดยบรรจุไว้ ใน
นโยบำย แผนกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2548–2552 ในภำรกิจด้ ำน
กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพยำกรกำรเรี ยนรู้ (นำยุทธ สงค์ธนำพิทกั ษ์ , 2548)
กำรเรี ยนผ่ำนอุปกรณ์พกพำ (m-Learning) คือ กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนหรื อบทเรี ยน
สำเร็จรูป (Instruction Package) ที่นำเสนอเนื ้อหำและกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนผ่ำนเทคโนโลยี
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ไร้ สำย (wireless telecommunication network) และเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ต ผู้เรี ยนสำมำรถเรี ยน
ได้ ทกุ ที่และทุกเวลำ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อโดยใช้ สำยสัญญำณ ผู้เรี ยนและผู้สอนใช้ เครื่ องมือสำคัญ
คือ อุปกรณ์ประเภทเคลื่อนที่ได้ โดยสะดวกและสำมำรถเชื่อมต่อเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้อง
ใช้ สำยสัญญำณแบบเวลำจริ ง ได้ แก่ Notebook Computer, Portable computer, Tablet PC,
Cell Phones ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน (สุจิตรำ ยอดเสน่หำ, 2550)
โดยข้ อดีของกำรเรี ยนผ่ำนอุปกรณ์พกพำ ได้ แก่ (1) กำรใช้ m-Learning สำมำรถใช้ ได้ ทกุ
สถำนที่และทุกเวลำ ถึงแม้ สถำนที่นนั ้ จะไม่มีสำยสัญญำณให้ เชื่อมต่อกับเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์
เป็ นกำรแก้ ไขปั ญหำในกำรเรี ยนแบบ Location Dependent Education (2) อุปกรณ์สำหรับ
เชื่อมต่อแบบไร้ สำยส่วนมำก มักมีรำคำต่ำกว่ำเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบตังโต๊
้ ะ และมี ขนำด น ้ำหนัก
น้ อยกว่ำคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลทัว่ ไป ทำให้ สะดวกในกำรพกพำไปในสถำนที่ตำ่ ง ๆ ผู้เรี ยน
สำมำรถเลือกเรี ยนสถำนที่ใด เวลำใดก็ได้ (3) จำนวนผู้ใช้ งำนอุปกรณ์เคลื่อนที่มีจำนวนมำก และ
ใช้ อยูแ่ ล้ วในชีวิตประจำวัน หำกนำอุปกรณ์หรื อเทคโนโลยีไร้ สำยมำใช้ ในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน
ก็จะเป็ นกำรเพิ่มช่องทำงและจำนวนผู้เรี ยนได้ (4) กำรเรี ยนในรูปแบบ m-Learning เป็ นกำรเรี ยนรู้
แบบเวลำจริง เนื ้อหำมีควำมยืดหยุ่นกว่ำบทเรี ยนแบบ e-Learning ทำให้ กำรเรี ยนรูได้ รับข้ อมูล
ที่ทนั สมัยและสอดคล้ องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั ได้ ดีกว่ำ e-Learning (5) ผู้เรี ยนสำมำรถมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้สอนหรื อเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยนได้ ทนั ที เช่น กำรส่งข้ อควำม กำรส่งไฟล์รูปภำพ หรื อ
แม้ กระทัง่ กำรสนทนำแบบเวลำจริง (Real time) และ (6) มีคำ่ ใช้ จำ่ ยโดยรวมถูกกว่ำบทเรี ยนที่
นำเสนอผ่ำนไมโครคอมพิวเตอร์ ทังด้
้ ำนฮำร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ในขณะที่ข้อจำกัดของกำรเรี ยนผ่ำนอุปกรณ์พกพำ ได้ แก่ (1) จอภำพแสดงผลของอุปกรณ์
เคลื่อนที่ส่วนใหญ่มีขนำดเล็ก โดยเฉพำะในโทรศัพท์มือถือ ทำให้ ไม่สำมำรถแสดงข้ อมูล
สำรสนเทศให้ ผ้ เู รี ยนเห็นได้ อย่ำงชัดเจน (2) อุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ ส่วนมำกมีขนำดหน่วยควำมจำ
มีควำมจุน้อยกว่ำคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลทัว่ ไป ทำให้ มีข้อจำกัดในกำรจัดเก็บไฟล์ประเภท
มัลติมีเดีย (3) กำรปรับเปลี่ยนหรื อเพิ่มอุปกรณ์ในอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ ทำได้ ยำกกว่ำ
คอมพิวเตอร์ (4) เครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ หรื อเทคโนโลยีที่ใช้ ในกำรเชื่อมต่อเครื อข่ำยมีควำมเร็วต่ำ
เป็ นอุปสรรคสำคัญในกำรเรี ยนแบบ m-Learning เพรำะไม่สำมำรถใช้ สื่อประเภทมัลติมีเดียขนำด
ใหญ่ (5) แบตเตอรี่ หรื อแหล่งจ่ำยไฟของอุปกรณ์เคลื่อนที่มีระยะเวลำที่จำกัด ทำให้ ไม่สำมำรถใช้
งำนได้ ตลอดเวลำ และ (6) อุปกรณ์แบบไร้ สำยมีหลำยรุ่น หลำยยี่ห้อ คุณสมบัตขิ องแต่ละเครื่ องก็
แตกต่ำงกัน กำรใช้ งำนก็ย่อมแตกต่ำงกันไป ยกตัวอย่ำงเช่น หน้ ำจอที่เล็ก หน่วยควำมจำที่มีจำกัด
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และน้ อย ทำให้ ไม่เอื ้ออำนวยต่อกำร ดำวน์โหลด ข้ อมูล โดยเฉพำะข้ อมูลรูปภำพ และเสียง ที่ต้อง
ใช้ หน่วยควำมจำมำก
จำกข้ อเปรี ยบเทียบทังข้
้ อดีและข้ อจำกัดของกำรเรี ยนผ่ำนอุปกรณ์พกพำนันในส่
้ วนของ
ข้ อจำกัดนันท
้ ำให้ เห็นได้ วำ่ กำรเรี ยนผ่ำนอุปกรณ์พกพำไม่ได้ มีควำมเหมำะสมในทุกๆสถำนกำรณ์
และไม่ได้ เหมำะสมกับผู้เรี ยนทุกคน ซึง่ สอดคล้ องกับ Palloff and Pratt, 2001: 110 ที่กล่ำวไว้ วำ่
กำรเรี ยนออนไลน์อำจจะมีประโยชน์สำหรับผู้เรี ยนบำงคน ผู้เรี ยนทุกคนต้ องไม่โดนบังคับที่จะเรี ยน
ออนไลน์ เพรำะมันไม่มีประสิทธิภำพสำหรับทุกคน นอกจำกข้ อจำกัดเหล่ำนี ้แล้ ว ผู้เรี ยนแต่ละคน
นันมี
้ รูปแบบกำรเรี ยน (Learning Style) ที่แตกต่ำงกัน กล่ำวคือ แต่ละบุคคลเรี ยนรู้ได้ ดีในแนวทำง
ที่แตกต่ำงกัน บำงคนเรี ยนได้ ดีจำกกำรฟั งคำบรรยำย บำงคนเรี ยนรู้ได้ ดีถ้ำได้ เห็นหรื อได้ อำ่ น บำง
คนก็เรี ยนรู้ได้ ดีเมื่อได้ สมั ผัสหรื อมีสว่ นร่วมในกิจกรรมนันๆ
้ สอดคล้ องกับงำนวิจยั ของ Charlotte
Gunawardena, Jan Plass and Mark Salisbury (2001) นำกำรอภิปรำยออนไลน์แบบเป็ นกลุม่
มำใช้ ในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนวิชำกำรออกแบบระบบกำรเรี ยนกำรสอน พบว่ำ ในช่วงเวลำที่กำร
อภิปรำยเป็ นกลุม่ แบบออนไลน์เริ่มอ่อนแรงลง ในขณะที่ผ้ สู อนพยำยำมที่จะทำให้ ผ้ เู รี ยนกล้ ำที่จะมี
ส่วนร่วมในหัวข้ อออนไลน์ และแสดงคำถำมเพื่อทำให้ กำรอภิปรำยมีคำ่ ยิ่งขึ ้น มีผ้ เู รี ยนเพียง 2 - 3
คนที่ตอบคำถำม แนวโน้ มที่จะมีสว่ นร่วมและแลกเปลี่ยนควำมคิดและประเด็นปั ญหำนันไม่
้ เกิดขึ ้น
ตำมที่วำงแผนไว้ ซึง่ ด้ วยเวลำอันจำกัด ในกรณีที่ไม่มีคะแนนมำเกี่ยวข้ องผู้เรี ยนให้ ควำมสำคัญกับ
หัวข้ อกำรอภิปรำยน้ อยกว่ำวิธีกำรติดต่อสื่อสำรแบบอื่นที่มีอยู่ เช่น อีเมล์ หรื อนัดพบกับผู้สอนทำ
ให้ ร้ ูสกึ เป็ นส่วนตัว และได้ รับคำตอบที่ตรงประเด็นในปั ญหำที่ผ้ เู รี ยนแต่ละคนมี
จำกกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจยั ที่ข้ำงต้ น ผู้วิจยั จึงมีควำมสนใจที่จะพัฒนำกำรพัฒนำรูปแบบ
กำรจัดกำรเรี ยนรู้โดยบูรณำกำรโมบำยเลิร์นนิงด้ วยวิธีกำรแก้ ปัญหำร่วมกันเพื่อส่งเสริมควำมใฝ่ รู้ส
โดยเป็ นกำรผสมผสำนระหว่ำงสื่อ กระบวนกำร วิธีกำร เพื่อมำพัฒนำให้ กำรเรี ยนกำรสอนมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น ทังยั
้ งมีสว่ นช่วงเสริมสร้ ำงให้ นิสิตเกิดคุณลักษณะด้ ำนกำรใฝ่ รู้ อันเป็ น
คุณลักษณะที่จำเป็ นและสำคัญให้ เกิดขึ ้น
คำถำมกำรวิจัย
1. ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นและแนวโน้ มกำรเรี ยนกำรสอนโมบำยเลิร์นนิงของนิสิตระดับ
ปริญญำตรี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มีควำมคิดเห็นและแนวโน้ มอย่ำงไร
2. องค์ประกอบและขันตอนกำรจั
้
ดกำรเรี ยนรู้โดยบูรณำกำรโมบำยเลิร์นนิงด้ วยวิธีกำร
แก้ ปัญหำร่วมกันเพื่อส่งเสริมควำมใฝ่ รู้มีอะไรบ้ ำง
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3. รูปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู้โดยบูรณำกำรโมบำยเลิร์นนิงด้ วยวิธีกำรแก้ ปัญหำร่วมกันเพื่อ
ส่งเสริมควำมใฝ่ รู้ สำมำรถทำให้ ผ้ เู รี ยนเกิดควำมใฝ่ รู้ได้ หรื อไม่ โดยพิจำรณำจำกคะแนนควำมใฝ่ รู้
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษำสภำพกำรเรี ยนกำรสอนโมบำยเลิร์นนิงเพื่อใช้ ในกำรพัฒนำรูปแบบ
กำรจัดกำรเรี ยนรู้โดยบูรณำกำรโมบำยเลิร์นนิงด้ วยวิธีกำรแก้ ปัญหำร่วมกันเพื่อส่งเสริมควำมใฝ่ รู้
สำหรับนักศึกษำปริญญำตรี
2. เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู้โดยบูรณำกำรโมบำยเลิร์นนิงด้ วยวิธีกำรแก้ ปัญหำ
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมควำมใฝ่ รู้สำหรับนักศึกษำปริญญำตรี
3. เพื่อศึกษำผลของกำรใช้ รูปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู้โดยบูรณำกำรโมบำยเลิร์นนิงด้ วย
วิธีกำรแก้ ปัญหำร่วมกันเพื่อส่งเสริมควำมใฝ่ รู้สำหรับนักศึกษำปริญญำตรี
4. เพื่อนำเสนอรูปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู้โดยบูรณำกำรโมบำยเลิร์นนิงด้ วยวิธี
กำรแก้ ปัญหำร่วมกันเพื่อส่งเสริมควำมใฝ่ รู้สำหรับนักศึกษำปริญญำตรี
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ประชำกรที่ใช้ ในกำรวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
1.1 ผู้เรี ยนในระดับปริญญำตรี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ภำคต้ น ปี กำรศึกษำ
2554
1.2 ผู้เชี่ยวชำญ ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชำญด้ ำนกำรเรี ยนแบบแก้ ปัญหำร่วมกัน
ผู้เชี่ยวชำญด้ ำนกำรจัดกำรบูรณำกำรโมบำยเลิร์นนิง และผู้เชี่ยวชำญด้ ำนควำมใฝ่ รู้
2. กลุม่ ตัวอย่ำงที่ใช้ ในกำรวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
2.1 ผู้เชี่ยวชำญด้ ำนกำรเรี ยนกำรบูรณำกำรโมบำยเลิร์นนิง ผู้เชี่ยวชำญด้ ำนกำร
เรี ยนแบบแก้ ปัญหำร่วมกัน ผู้เชี่ยวชำญด้ ำนควำมใฝ่ รู้ จำนวนทังสิ
้ ้น 9 ท่ำน
2.2 นิสิตระดับปริญญำตรี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ที่กำลังศึกษำในปี กำรศึกษำ
2554 ผู้วิจยั ใช้ หลักกำรกำหนดจำนวนกลุม่ ตัวอย่ำงสำหรับวิเครำะห์ตวั แปรพหุ โดยคำนวณจำก
สูตรของ Yamane (1973) ด้ วยควำมเชื่อมัน่ 95% ซึง่ ยอมให้ เกิดควำมคำดเคลื่อนได้ 5% จำก
ประชำกร 21,910 คน ได้ ตวั อย่ำงสำหรับกำรวิจยั จำนวน 400 คน
2.3 นิสิตระดับปริญญำตรี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้ แก่ นิสิตระดับปริญญำตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปี กำรศึกษำ
2554 จำนวน 30 คน ได้ มำโดยกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling)
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3. ตัวแปรที่ใช้ ในกำรวิจยั ประกอบด้ วย
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ กำรจัดกำรเรี ยนรู้โดยบูรณำกำรโมบำยเลิร์นนิงด้ วยวิธี
กำรแก้ ปัญหำร่วมกัน
3.2 ตัวแปรตำม คือ ควำมใฝ่ รู้

ฉ

กรอบแนวคิดการวิจัย
กำรเรี ยนรู้แบบแก้ ปัญหำร่ วมกัน
(Collaborative problem-solving)
(Robert,1978; Strough, J.2001; O'Neil,H.2004)
กำรเรี ยนแบบแก้ ปัญหำที่มีกำรใช้ กำรจัดกำรเรี ยนรู้ร่วมกันเข้ ำมำร่วมด้ วย เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
กระบวนกำรแก้ ปัญหำเป็ นกลุม่ มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น รวมถึงแหล่งข้ อมูลข่ำวสำร

1. ผู้สอนกำหนดปั ญหำ
2. แบ่งกลุม่ ผู้เรียนเข้ ำกลุม่ ย่อย กลุม่ ละ 3-5 คน
3. ผู้เรียนร่วมกันวิเครำะห์ปัญหำทีผ่ ้ สู อนกำหนดให้ เพื่อหำข้ อเท็จจริงของ
ปั ญหำ, วำงแผนกำรแก้ ปัญหำ รวมถึงกำร นำเสนอผลงำน
4. นำเสนอผลงำนกลุม่
5. ประเมินผล

กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยบูรณำกำรโมบำยเลิร์นนิง
ด้ วยวิธีกำรแก้ ปัญหำร่ วมกันเพื่อส่ งเสริมควำมใฝ่ รู้
สำหรับนักศึกษำปริญญำตรี

ควำมใฝ่ รู้
(นิภำ วงษ์ สรุ ภินนั ท์ม 2548; สริ น จันทงำม, 2543; ปี ลนั ญำ วงศ์บญ
ุ , 2550; วัฒนำ
พำผล , 2551; วิโรจน์ วัฒนำนิมิตกูล , 2540)

หมำยถึง คุณลักษณะของผู้เรียนที่แสดงให้ เห็นถึง ควำมอยำกรู้
อยำกเห็น, ควำมตังใจ,
้ กล้ ำคิดริเริ่ม, เพียรพยำยำม, กำรใช้
เหตุผล, กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง

กำรจัดกำรเรี ยนรู้ โดยบูรณำกำรโมบำยเลิร์นนิง
(Throne,2003; The Training Place, 2004; ปณิตำ วรรณพิรุณ, 2551; ประพรรธน์ พละชีวะ, 2550)

กำรเรียนกำรสอนโมบำยเลิร์นนิง ได้ แก่
- เครื่องมือที่ใช่ในกำรจัดระบบ (Organization)
ประกอบด้ วย ปฏิทิน (Calendar/Diary), ที่อยู่ (Addresses),
รำยกำรสิ่งที่ต้องทำ (To-do lists), สมุดบันทึก
(Memo/notepad)
- เครื่องมือที่ใช้ กำรสื่อสำร (Communication) ประกอบด้ วย
โทรศัพท์ (Phone), อีเมล์ (e-mail), สังคมออนไลน์ (Social
Network), ข้ อควำมสัน้ (SMS), ข้ อควำมแบบมัลติมีเดีย
(MMS), ระบบกำรส่งข้ อควำมทันที (Instant Messaging)
- เครื่องมือที่ใช้ ในกำรผ่อนคลำย (Relaxation) ประกอบด้ วย
วิดีโอ (Video), โปรแกรมเล่นไฟล์สื่อ (Media player),
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (E-book), กล้ องถ่ำยภำพ (Camera),
- โปรแกรมปฏิบตั ิกำร (Application) ประกอบด้ วย กำร
เผยแพร่เสียงในอินเตอร์ เน็ต (Podcast), โปรแกรมที่ใช้ ในกำร
อ่ำนหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (E-book readers), ฐำนข้ อมูล
(Databases), กำรดำวน์โหลด (FTP), สำรำนุกรมเสรี (Wiki)
- เครื่องมือสำหรับกำรเข้ ำถึงสำรสนเทศ (Information)
ประกอบด้ วย แหล่งอ้ ำงอิง (References), พจนำนุกรม
(Dictionaries), โปรแกรมที่เป็ นเครื่องมือสำหรับเข้ ำสู่
อินเทอร์ เน็ต (Web browser)

กำรเรียนในชันเรี
้ ยน
ปกติ ประกอบด้ วยกำร
สอนบรรยำย และกำร
สอนปฏิบตั ิ
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คำจำกัดควำมที่ใช้ ในกำรวิจัย
1. กำรจัดกำรเรี ยนแบบแก้ ปัญหำร่วมกัน หมำยถึง กำรเรี ยนแบบแก้ ปัญหำที่มีกำรใช้
กำรจัดกำรเรี ยนรู้ร่วมกันเข้ ำมำร่วมด้ วย เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดกระบวนกำรแก้ ปัญหำเป็ นกลุม่ มี
กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น รวมถึงแหล่งข้ อมูลข่ำวสำร เพื่อให้ กำรเรี ยนรู้มีประสิทธิภำพมำกขึ ้น
ซึง่ ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
คือ 1) ผู้สอนกำหนดปั ญหำ 2) แบ่งกลุม่ ผู้เรี ยนเข้ ำกลุม่ ย่อย กลุม่ ละ
3-5 คน 3) ผู้เรี ยนร่วมกันวิเครำะห์ปัญหำที่ผ้ สู อนกำหนดให้ เพื่อหำข้ อเท็จจริ งของปั ญหำ
วำงแผนกำรแก้ ปัญหำ รวมถึงกำรนำเสนอผลงำน 4) นำเสนอผลงำนกลุม่ 5) ประเมินผล
2. กำรจัดกำรเรี ยนรู้บรู ณำกำรโมบำยเลิร์นนิง หมำยถึง กำรเรี ยนกำรสอนที่สอนโดย
กำรใช้ แบบเผชิญหน้ ำ (Face-to-Face) และกำรเรี ยนรู้ผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile device) ซึง่
สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้เรี ยนในกำรรับส่งข้ อมูลข่ำวสำร เช่น RSS Feed, Push
mail, Instant massage เป็ นต้ น สำมำรถจำแนกคุณลักษณะของเครื่ องมือที่ใช้ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ ดงั นี ้
- เครื่ องมือที่ใช่ในกำรจัดระบบ (Organization) ประกอบด้ วย ปฏิทิน
(Calendar/Diary), ที่อยู่ (Addresses), รำยกำรสิ่งที่ต้องทำ (To-do lists), สมุดบันทึก
(Memo/notepad)
- เครื่ องมือที่ใช้ กำรสื่อสำร (Communication) ประกอบด้ วย โทรศัพท์ (Phone),
อีเมล์ (e-mail), สังคมออนไลน์ (Social Network), ข้ อควำมสัน้ (SMS), ข้ อควำมแบบมัลติมีเดีย
(MMS), ระบบกำรส่งข้ อควำมทันที (Instant Messaging)
- เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรผ่อนคลำย (Relaxation) ประกอบด้ วย วิดีโอ (Video),
โปรแกรมเล่นไฟล์สื่อ (Media player), หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book), กล้ องถ่ำยภำพ (Camera)
- โปรแกรมปฏิบตั ิกำร (Application) ประกอบด้ วย กำรเผยแพร่เสียงใน
อินเตอร์ เน็ต (Podcast), โปรแกรมที่ใช้ ในกำรอ่ำนหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (E-book readers),
ฐำนข้ อมูล (Databases), กำรดำวน์โหลด (FTP), สำรำนุกรมเสรี (Wiki)
- เครื่ องมือสำหรับกำรเข้ ำถึงสำรสนเทศ (Information) ประกอบด้ วย แหล่ง
อ้ ำงอิง (References), พจนำนุกรม (Dictionaries), โปรแกรมที่เป็ นเครื่ องมือสำหรับเข้ ำสู่
อินเทอร์ เน็ต (Web browser)
3. ควำมใฝ่ รู้ คือ คุณลักษณะของผู้เรี ยนที่ประกอบไปด้ วยคุณลักษณะ 6 ประกำรด้ วยกัน
คือ ควำมอยำกรู้อยำกเห็น ควำมตังใจ
้ กล้ ำคิดริเริ่ม เพียรพยำยำม กำรใช้ เหตุผล และกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง
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ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
1. ทรำบควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรี ยนรู้โดยบูรณำกำรโมบำยเลิร์นนิง
ด้ วยวิธีกำรแก้ ปัญหำร่วมกันเพื่อส่งเสริมควำมใฝ่ รู้
2. ได้ รูปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู้โดยบูรณำกำรโมบำยเลิร์นนิงด้ วยวิธีกำรแก้ ปัญหำร่วมกันเพื่อ
ส่งเสริมควำมใฝ่ รู้ที่พฒ
ั นำมำจำกควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ
3. เพื่อเป็ นแนวทำงแก่ครูผ้ สู อนในกำรนำรูปแบบที่พฒ
ั นำขึ ้นไปประยุกต์ใช้ ในกำรเรี ยน
กำรสอนในสำขำเทคโนโลยีกำรศึกษำ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดควำมใฝ่ รู้
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานโมบายเลิร์นนิง
ด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษา
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง โดยนาเสนอในรายละเอียด ดังนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการแก้ ปัญหาร่วมกัน
(Collaborative problem-solving)
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนแบบร่วมกัน (Collaborative learning)
1.1.1 ความหมายของการจัดการเรี ยนแบบร่วมกัน
1.1.2 องค์ประกอบของการจัดการเรี ยนแบบร่วมกัน
1.1.3 ขันตอนของการจั
้
ดการเรี ยนการแบบร่วมกัน
1.1.4 ประโยชน์ของการจัดการเรี ยนแบบร่วมกัน
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนแบบแก้ ปัญหา (Problem-solving)
1.2.1 ความหมายของการจัดการเรี ยนแบบแก้ ปัญหา
1.2.2 องค์ประกอบของการจัดการเรี ยนแบบแก้ ปัญหา
1.2.3 ขันตอนของการจั
้
ดการเรี ยนการแบบแก้ ปัญหา
1.2.4 ประโยชน์ของการจัดการเรี ยนแบบแก้ ปัญหา
2 แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ (Integrated)
2.1 ความหมายของการบูรณาการ
2.2 องค์ประกอบของการบูรณาการ
2.3 ขันตอนของการบู
้
รณาการ
3 แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนผสมผสานโมบายเลิร์นนิง (m-Learning)
3.1 ความหมายของการเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิง
3.2 องค์ประกอบของการเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิง
3.3 ขันตอนของการเรี
้
ยนการสอนโมบายเลิร์นนิง
4 แนวคิดเกี่ยวกับความใฝ่ รู้
4.1 ความหมายของความใฝ่ รู้
4.2 องค์ประกอบของความใฝ่ รู้
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4.3 โครงสร้ างของความใฝ่ รู้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการแก้ ปัญหาร่ วมกัน (Collaborative problem-solving)
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนแบบร่ วมกัน (Collaborative learning)
1.1.1 ความหมายของการจัดการเรียนแบบร่ วมกัน
Johnson and Johnson (1986) ให้ ความหมายการเรี ยนรู้ร่วมกันว่า เป็ น
การเรี ยนรู้ที่มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดในกลุม่ เล็ก ไม่ใช่การเพิ่มความน่าสนใจของผู้มีสว่ น
ร่วม แต่จะสนับสนุนการคิดวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างผู้เรี ยนเป็ นโอกาสที่จะปลูกฝั ง
ให้ เกิดการอภิปรายกัน มีความรับผิดชอบกับการเรี ยนรู้ของตนเอง
Matthews (1996) ให้ ความหมายว่า เป็ นการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นในขณะที่
ผู้เรี ยน และคณะ ได้ ทางานร่วมกันเพื่อสร้ างความรู้ เป็ นศาสตร์ การสอน (Pedagogy) ที่มี
ศูนย์กลางอยู่ที่การสร้ างความหมายร่วมกัน และเป็ นกระบวนการที่ทาให้ อดุ มไปด้ วยความรู้และ
ขยายมากขึ ้น
Buffy (1993) ยังกล่าวว่า ความรู้ ความจริง มีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง
รอเพียงการถูกค้ นพบโดยความพยายามของมนุษย์ ด้ วยวิธีการทางสังคมโดยการช่วยเหลือพึง่ พา
ในการเรี ยนรู้ร่วมกัน (Collaborative) ความรู้ ก็คือ สิ่งที่คนสร้ างขึ ้นมาด้ วยการพูดคุย และการมี
ความเห็นพ้ องกัน เขายังมีความเห็นว่า collaborative learning ต้ องการความเป็ นอิสระ ไม่ขึ ้นกับ
เนื ้อหา วิชา หรื อ กระบวนการกลุม่ ไม่มีการว่ากล่าวให้ มีการทางานเป็ นกลุม่ จากครู แต่ ครูจะเป็ น
เพียงผู้รับผิดชอบ เป็ นสมาชิก เช่นเดียวกับนักเรี ยน ในชุมชนที่มีการค้ นหาความรู้
จากงานวิจยั ผู้วิจยั สามารถสรุปได้ วา่ การเรี ยนแบบร่วมกัน เป็ นการ
เรี ยนรู้ที่อาศัยรูปแบบของวิธีการปฏิบตั ทิ างสังคม ที่มีการพูดคุยกัน เรี ยนรู้ระหว่างกลุม่ คน เพื่อ
สร้ างความรู้ขึ ้นมาด้ วยตนเอง จากการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน
1.1.2 องค์ ประกอบของการจัดการเรียนแบบร่ วมกัน
Reid (1983) ได้ สรุปองค์ประกอบของการจัดการเรี ยนแบบร่วมกันไว้ ดงั นี ้
1. ขันการตกลงกั
้
นหรื อขันการนั
้
ดหมาย
2. ขันส
้ ารวจ และค้ นคว้ า
2.1 ฉันรู้อะไร
2.2 ฉันต้ องการเรี ยนรู้อะไรบ้ าง
2.3 ฉันเรี ยนรู้และทามันร่วมกับเพื่อนได้ อย่างไร
2.4 อะไรที่ฉนั จาเป็ นต้ องรู้
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2.5 ฉันจะแลกเปลี่ยนความรู้กบั เพื่อนได้ อย่างไร
3. ขันแลกเปลี
้
่ยนความรู้/ขันเปลี
้ ่ยนแปลงความรู้
4. ขันน
้ าเสนอ
5. ขันสะท้
้
อนกลับ
ขวัญเรื อน พุทธรัตน์ (2546) ให้ ขนตอนการเรี
ั้
ยนแบบร่วมกันไว้ ดงั นี ้
ขันที
้ ่ 1 ทบทวนเนื ้อหา
ขันที
้ ่ 2 แบ่งเรื่ องที่จะศึกษาให้ เป็ นหัวข้ อย่อย
ขันที
้ ่ 3 แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุม่ ย่อย และแต่ละกลุม่ เลือก
หัวข้ อที่ตนสนใจ
ขันที
้ ่4
ขันที
้ ่5
ขันที
้ ่6
ขันที
้ ่7

วางแผนการดาเนินงานและแยกไปศึกษาข้ อมูล
แต่ละกลุม่ ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล
แต่ละกลุม่ รายงานผลในเรื่ องตนศึกษา
นาคาตอบของทุกกลุ่มมารวมกันและสรุปเป็ นคาตอบที่

สมบูรณ์
ขันที
้ ่ 8 ประเมินผลการร่วมกิจกรรมและความสาเร็จของการ
ทางาน
พิชยั ทองดีเลิศ (2547) วางขันตอนการเรี
้
ยนแบบร่วมกันไว้ ดงั นี ้
1. ผู้สอนเสนอหัวข้ อต่างๆ ที่ต้องการให้ ผ้ เู รี ยนศึกษา
2. จัดผู้เรี ยนเข้ ากลุม่ โดยแต่ละคนเลือกหัวเรื่ องที่สนใจจะศึกษา
เพียง 1 เรื่ อง สมาชิกภายในกลุม่ จานวน 4-5 คน
3. ผู้เ รี ย นและผู้ส อนสร้ างข้ อ ตกลงร่ ว มกัน ก าหนดเวลาใน
การศึกษาค้ นคว้ า สร้ างชิ ้นงานหรื อโครงการเพื่อนาเสนอเรื่ องที่ศกึ ษา
4. นักเรี ยนร่วมกันระดมสมองเพื่อ
4.1 กาหนดจุดมุง่ หมายการเรี ยนรู้
4.2 กาหนดขอบข่ายของเนื ้อหา
4.3 วางแผนการนาเสนอเรื่ องที่ศกึ ษา
4.4 แบ่งงาน มอบหมายให้ แต่ละคนไปทา
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4.5 น าเสนอข้ อมู ล ความรู้ ความคิ ด โดยมี ก าร
ปรึ กษาหารื อ อภิปราย ซักถาม โต้ แย้ ง เสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อล าดับเนือ้ หาที่
ศึกษา ในระหว่างการทางานจะมีการรายงานความก้ าวหน้ าของงานต่อผู้ดแู ลทุกคาบเรี ยน
5. ดาเนินการสร้ างโครงงานหรื อชิ ้นงาน
6. นาเสนอผลงาน
7. ประเมินผลชิ ้นงานที่นาเสนอโดยตนเอง เพื่อนในชันเรี
้ ยนและ
ผู้สอน
จากการศึกษาข้ างต้ น ผู้วิจัยสามารถสรุ ปองค์ประกอบของการจั ดการ
เรี ยนแบบร่วมกัน ได้ ดงั นี ้
1. ผู้เรี ยนร่วมกันอภิปรายถึงเนื ้อหาที่ผ้ สู อนมอบหมายร่วมกันทังชั
้ นเรี
้ ยน
2. ผู้สอนจัดผู้เรี ยนเข้ ากลุม่ ย่อย กลุม่ ละ 3-5 คน
3. ผู้เรี ยนแต่ละกลุม่ ร่วมกันระดมสมองเพื่อกาหนดจุดมุง่ หมายการ
เรี ยนรู้ วางแผนการ ดาเนินการ รวมถึงการนาเสนอผลงาน
4. นาเสนอผลงาน
5. ประเมินผล
1.1.3 ขัน้ ตอนของการจัดการเรียนแบบร่ วมกัน
พื ้นฐานทางทฤษฎีของ การเรี ยนแบบร่วมกัน (Collaborative learning)
การเรี ยนแบบร่วมกัน มีความเกี่ยวขัองกับทฤษฎีทางพุทธิปัญญา และ
คอนสตรัคติวิสต์ ดัง ที่ Barkley , Cross and Major (2005) ได้ แสดงไว้ ดังนี ้
1) การเชื่อมต่อกับพุทธิปัญญา (Cognitive Connection) การเชื่อมกัน
กับทางสติปัญญาจะคูข่ นานไปกับการทางานของเส้ นประสาทในสมอง นักพุทธปั ญญาสมัยใหม่
ได้ กล่าวถึงโครงสร้ างทางจิตใจ (mind) ที่เรี ยกว่า สกีมา (schema หรื อ schemata) ที่เป็ น
โครงสร้ างที่ประกอบด้ วย ข้ อเท็จจริง ความคิด ความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่าง ๆ เช่น คนมีสกีมา
เกี่ยวกับวิทยาลัย ก็จะเชื่อมโยงไปถึง ลักษณะของนักเรี ยน รูปแบบของคณะ ที่ตงั ้ เป็ นต้ น ดังนัน้
สกีมาจึงเป็ นการรวบรวม จัดระเบียนสารสนเทศเข้ าด้ วยกันเพื่อสร้ างเป็ นความคิดรวบยอด
(concept) จากที่ยกตัวอย่างแต่ละคนก็จะมีสกีมาเรื่ องวิทยาลัยแตกต่างกัน ผู้เรี ยนจะเรี ยนรู้ได้ มาก
ยิ่งขึ ้นถ้ าเขามีความรู้เดิมมาก่อน ทังนี
้ ้การค้ นหาสารสนเทศในสมองก็เป็ นเรื่ องที่ยาก มีงานวิจยั ที่
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ศึกษาเกี่ยวกับความลึกซึ ้ง (deep) และผิวเผิน (surface) ที่ทาให้ เกิดความแตกต่างของการเรี ยนรู้
ของ saljo ที่พบคาตอบในรูปแบบที่เป็ นลาดับเกี่ยวกับความเข้ าใจ ได้ ดงั นี ้
1) การเรี ยนรู้เป็ นการได้ มาซึ่งสารสนเทศ หรื อ การรู้มากๆ
(knowing a lot)
2) การเรี ยนรู้ คือ ความทรงจา (memorizing) หรื อ การจัดเก็บ
สารสนเทศ
3) การเรี ยนรู้เป็ นการได้ มาซึ่งข้ อเท็จริง และทักษะ ที่ใช้
4) การเรี ยนรู้จะทาให้ สร้ างสัมผัสการรับรู้ หรื อ สร้ าง
ความหมายแตกต่างกันไปตามสารสนเทศ
5) การเรี ยนรู้ เป็ นการทาให้ เข้ าใจ (comprehension)
ความสามารถในการทาความเข้ าใจ (understanding) ด้ วยการแปลความหมายหลายครัง้
(reinterpret)
2.2 การเชื่อมต่อทางสังคม (Social Connetions)
จากฐานแนวคิดของ Vygotsky ที่กล่าวถึง ZPD หรื อ Zone of proximal development ที่
เป็ นระยะทางระหว่างระดับพัฒนาการที่เป็ นความตังใจในการแก้
้
ปัญหาที่สามารถแก้ ปัญหาด้ วย
ตนเองได้ กับ การต้ องได้ รับการแนะนาจากผู้ใหญ่ หรื อการพึง่ พาช่วยเหลือ (collaborative)
2. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนแบบแก้ ปัญหา
1.1 ความหมายของการเรียนแบบแก้ ปัญหา
Born และคณะ (อ้ างถึงใน อิสรชัย ลาวรรณา, 2545) ได้ ให้ ความหมายของความสามารถ
ในการการแก้ ปัญหาว่า หมายถึงกิจกรรมที่ได้ จดั ขึ ้นเป็ นทังการแสดงความรู
้
้ ความคิด จาก
ประสบการณ์ที่มีอยูเ่ ดิม และส่วนประกอบของเหตุการณ์ปัจจุบนั โดยมีการนามาจัดเรี ยงใหม่
เพื่อให้ เกิดการแก้ ปัญหาได้
Kenndy (1984) ได้ ให้ ความหมายของความสามารถในการการแก้ ปัญหาว่า เป็ นการ
แสดงออกของแต่ละบุคคลในการตอบสนองสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหา
Polya (1985) ได้ ให้ ความหมายของความสามารถในการแก้ ปัญหาว่า เป็ นการหาแนวทาง
ที่จะหาสิ่งที่ไม่ร้ ูเป็ นปั ญหา เป็ นการหาวิธีการที่จะนาสิ่งที่ยงุ่ ยากออกไป หาวิธีที่จะเอาชนะอุปสรรค์
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ที่เผชิญอยูเ่ พื่อจะให้ ได้ ข้อสรุป หรื อหาคาตอบของปั ญหาที่ชดั เจน แต่วา่ สิ่งเหล่านี ้ไม่ได้ เกิดขึ ้น
ทันทีทนั ใด
Krulik and Rudnick (1993) ได้ ให้ ความหมายของความสามารถในการแก้ ปัญหาว่า เป็ น
กระบวนการที่แต่ละบุคคลใช้ เพื่อจะให้ ได้ มาซึง่ ความรู้ ทักษะและความเข้ าใจสถานการณ์การณ์
ปั ญหา กระบวนการแก้ ปัญหาเริ่มต้ นจากการเผชิญหน้ ากับปั ญหา และยุตลิ งเมือได้ คาตอบที่
ต้ องการ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ กบั สถานการณ์ อื่นได้
การแก้ ปัญหา กล่าวโดยสรุป หมายถึง การแสดงออกทางความคิดในการรวบรวม
วิเคราะห์ และตรวจสอบข้ อมูล เพื่อการตัดสิ ้นใจในการแก้ ปัญหา เมื่อต้ องเผชิญกับปั ญหา หรื อ
สถานการณ์ที่มีความยุง่ ยาก เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ ปัญหาต่อไป
1.2 องค์ ประกอบของการเรียนแบบแก้ ปัญหา
ธนาวุฒิ ลาตวงษ์ (2548) กล่าวว่า ความสามารถในการแก้ ปัญหาของแต่ละคนนัน้
แตกต่างกัน ขึ ้นอยู่กับวุฒิภาวะทางสมอง ความสามารถในทางสติปัญญา ประสบการณ์ ความ
สนใจ ความพร้ อม อารมณ์ แรงจูงใจ และสภาพแวดล้ อม ดังนันการสอนให้
้
ผ้ เู รี ยนมีการพัฒนา
ความสามารถด้ านการคิดให้ สงู ขึ น้ และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้ านความสามารถในการ
แก้ ปัญหานัน้ ผู้สอยจะต้ องมีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการประยุกต์ เนื ้อหา รายวิชา วิธีการ
สอนที่เหมาะสม
ชม ภูมิภาค (2516) ได้ ให้ ความเห็นว่า ความสามารถในการแก้ ปัญหานัน้ ขึ ้นอยู่
กับปั จจัยหลายอย่าง เช่น ความรู้ อารมณ์ ประสบการณ์ การจูงใจ จากการสังเกตโดยทัว่ ๆ ไป เห็น
ว่าความสามารถในการคิดแก้ ปัญหานัน้ ขึน้ อยู่กับประสบการณ์ เป็ นอันมาก และการที่ นาเอา
ประสบการณ์มาใช้ ประโยชน์ในการแก้ ปัญหานัน้ เนื่องมาจากเหตุ 3 ประการ
1. บุคคลมักมีการพัฒนาความคิดรวบยอด และระบบของการเข้ ารหัสของสิ่ง
ต่างๆเอาไว้ เพื่ อไปใช้ ในโอกาสข้ างหน้ าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้ ารหัสปั ญหาต่าง ๆ ที่ ไ ด้ คิด
แก้ ปัญหามาแล้ ว นันสามารถช่
้
วยในการคิดแก้ ปัญหาใหม่ๆ ได้
2. การพัฒนาของแนวโน้ มแห่งการตอบสนอง การตอบสนองที่ได้ รับกาเสริมแรง
จะก่อตัวเป็ นนิสัย และมักจะเกิ ดขึน้ ก่อนเมื่ อพบปั ญหาใหม่ โดยบุคคลจะคิดแก้ ปัญหาตามี่ไ ด้
ปฏิบตั ิมา จะพยายามแล้ วพยายามอีก เมื่อการปฏิบตั ิอย่างเดิมไม่สามารถแก้ ปัญหาได้ บคุ คลนัน้
จึงเริ่มคิดและเปลี่ยนแนวใหม่
3. การพัฒนาเทคนิคของการคิดแก้ ปัญหา เมื่อบุคคลได้ คดิ แก้ ปัญหามามาก ๆ
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คนเราก็ ย่อมมีความชานาญในการคิดแก้ ปัญหาต่าง ๆ มากขึน้ นอกจากนัน้ เทคนิคของการคิด
แก้ ปัญหายังสอนกันไม่ได้
ภาวนา เทียนขาว (2540) ได้ ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ ปัญหาของ
บุคคลนันแตกต่
้
างกันขึ ้นอยู่กบั วุฒิภาวะทางสมอง ประสบการณ์ ความสนใจ สติปัญญา
ความพร้ อม แรงจูงใจ อารมณ์ และสภาพแวดล้ อม
จากข้ อมูลข้ างต้ น ผู้วิจยั เห็นว่าการแก้ ปัญหามีองค์ประกอบหลายประการด้ วยกัน ไม่วา่ จะ
เป็ นความสามารถของตัวผู้เรี ยนเอง ความสนใจ ความฉลาดทางอารมณ์ เป็ นต้ น ซึง่ การแก้ ปัญหา
ของแต่ละบุคคฃนันมี
้ ความแตกต่างกันตามลักษณะของคนนันๆ
้
1.3 ขัน้ ตอนของการเรี ยนแบบแก้ ปัญหา
McNamara (1999) ให้ ขนตอนการแก้
ั้
ปัญหาไว้ ดงั นี ้
1. ระบุปัญหา
2. มองสาเหตุที่แท้ จริงขอปั ญหา
3. แจกแจงทางเลือกต่างๆที่จะใช้ แก้ ปัญหา
4. เลือกวิธีการแก้ ปัญหา
5. วางแผนนาทางเลือกวิธีการแก้ ปัญหาที่เป็ นวิธีที่ดีที่สดุ ไปปฏิบตั ิ
6. ดูแลควบคุมการปฏิบตั ิตามแผน
7. ตรวจสอบว่าปั ญหาได้ รับการแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ วหรื อไม่
Wang, Fang, J su, Lu (2007) กล่าวถึงขันตอนการแก้
้
ปัญหาไว้ ดงั นี ้
1. การกาหนดปั ญหา
2. หาข้ อเท็จจริงของปั ญหา
3. การกาหนดเป้าหมายในการแก้ ปัญหา
4. สร้ างทางเลือกที่สามารถแก้ ปัญหาได้
5. วัดผลทางเลือกในการแก้ ปัญหาเพื่อหาทางแก้ ปัญหาที่ดีที่สดุ
6. นาแนวทางการแก้ ปัญหานันไปใช้
้
7. ทดสอบและประเมินผล
8. ปรับเปลี่ยนแนวทางการแก้ ปัญหาหากจาเป็ น
Barojas & Perez (2001)
1. การแปลความหมายของปั ญหา
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2. วิเคราะห์ปัญหา
3. ออกแบบการแก้ ปัญหา
4. การนาวิธีการแก้ ปัญหาไปใช้
5. ทบทวนกระบวนการแก้ ปัญหาที่ได้ ทามา
Morgan (1978) สรุปว่าวิธีการแก้ ปัญหาของแต่ละบุคคลนันแตกต่
้
างกัน ทาให้
ความสามารถในการแก้ ปัญหา แตกต่างกันขันอยู
้ ก่ บั องค์ประกอบต่างๆ ต่อไปนี ้
1. สติปัญญา (intelligence) ผู้ที่มีสติปัญญาดี จะแก้ ปัญหาได้ ดี
2. แรงจูง (motivation) ในการที่จะทาให้ เกิดแนวทางในการแก้ ปัญหา
3. ความพร้ อมในการที่จะแก้ ปัญหาใหม่ๆ โดยทันทีทนั จากประสบการณ์
ที่มีมาก่อน
4. การเลือกวิธีการแก้ ปัญหาอย่างเหมาะสม (functional fixedness)
จากข้ อมูลเกี่ยวกับขันตอนการเรี
้
ยนแบบแก้ ปัญหาข้ างต้ น ผู้วิจยั พอสรุปได้ ว่า ขันตอนการ
้
เรี ยนแบบแก้ ปัญหา ประกอบด้ วย
1. กาหนดปั ญหา
2. วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาข้ อเท็จจริงของปั ญหา
3. ระบุทางเลือกในการแก้ ปัญหา
4. เลือกวิธีการแก้ ปัญหาที่เหมาะสมที่สดุ
5. นาวิธีการแก้ ปัญหาไปใช้
6. ประเมินผล
2. แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ (Integrated)
2.1 ความหมายของการบูรณาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้ ให้ ความหมายไว้ วา่ การบูรณาการ หมายถึง
การเรี ยนรู้ที่เชื่อมโยงศาสตร์ สาขาต่างๆ ที่สมั พันธ์เกี่ยวข้ องกันมาผสมผสานเข้ าด้ วยกัน เพื่อให้ เกิด
องค์ความรู้ที่มีความหมาย มีความหลากหลายและสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
สานักงานประสานงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2540) ได้ ให้
ความหมายไว้ วา่ การสอนแบบบูรณาการ หมายถึงการเชื่อมโยงวิชาหนึง่ เข้ ากับวิชาอื่นๆ ในการ
สอน เช่น การเชื่อมโยงวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ และภาษาไทย การเชื่อมโยงวิชาวิทยา
ศาตร์ กบั สังคมศึกษา การเชื่อมโยงวิชาศิลปะกับภาษาไทย เป็ นต้ น
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โศภนา บุณยะกลัมพ (2546) ได้ ให้ ความหมายไว้ วา่ การสอนแบบบูรณาการ
หมายถึงการสอนซึง่ นาเอาสาระการเรี ยนรู้ตา่ งๆ เข้ ามาผสมผสานกันเพื่อประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน โดย
ใช้ สาระการเรี ยนรู้ใดสาระการเรี ยนรู้หนึง่ เป็ นแกนหลักแล้ วขยายวงกว้ างขวางออกไปเพื่อให้ การ
เรี ยนรู้ของผู้เรี ยนเกิดความสมบูรณ์ในตัวของเขาเอง
นิรมล ศตวุฒิ (2547) ได้ ให้ ความหมายไว้ วา่ การสอนแบบบูรณา หมายถึงการ
จัดให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ในลักษณะองค์รวม (Holistic Way) ระหว่างวิชาต่างๆ อย่างมีความหมายตาม
สภาพความเป็ นจริงในชีวิตหรื อสภาพปั ญหาสังคมที่ซบั ซ้ อน
จากที่กล่าวมาพอสรุปความหมาย การสอนแบบบูรณาการได้ ว่า เป็ นการ
เชื่อมโยงวิชาหนึง่ เข้ ากับวิชาอื่นๆ ในการสอนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย และ
สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
2.2 รู ปแบบของการบูรณาการ
กรมวิชาการ (2545) กล่าวถึงรูปแบบการบูรณาการว่า เป็ นการกาหนดเป้าหมาย
การเรี ยน ยึดผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยนากระบวนการเรี ยนรู้กลุม่ สาระเดียวกันหรื อต่างกลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้มาบูรณาการในการจัดการเรี ยนการสอนซึง่ จัดได้ หลายลักษณะ รูปแบบของการบูรณาการ
4 รูปแบบ คือ
2.2.1 บูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion Instruction) ผู้สอนสามารถจัดการ
เรี ยนรู้ตา่ งๆ กับหัวข้ อเรื่ องสอดคล้ องกับชีวิตจริงหรื อสาระที่กาหนดขึ ้นมา เช่น เรื่ อง น ้า พืช ผู้สอน
สามารถ เชื่อมโยงสาระ และกระบวนการเรี ยนรู้ของกลุม่ สาระต่างๆ เช่น การอ่าน การเขียน การ
คิดคานวณ การคิดวิเคราะห์ ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ ทกั ษะกระบวนการเรี ยนรู้ไปแสวงหาความจริงจาก
หัวข้ อเรื่ องที่กาหนด
2.2.2 บูรณาการแบบคูข่ นาน (Parallel Instruction) มีผ้ สู อนตังแต่
้ สองคนขึ ้นไป
ร่วมกันจัดการเรี ยนการสอนโดยอาจยึดหัวข้ อเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ แล้ วบูรณาการเชื่อมโยง
แบบคูข่ นาน เช่น ผู้สอนวิทยาศาสตร์ เรื่ อง เงา ผู้สอนอาจสอนคณิตศาสตร์ เรื่ องวัดระยะทางโดย
การวัดเงา คิดคานวณในเรื่ องเงาในช่วงเวลาต่างๆ หรื ออีกคนหนึง่ อาจให้ ผ้ เู รี ยนรู้ศลิ ปะเรื่ องเทคนิค
การวาดรูปที่มีเงา
2.2.3 บูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Instruction) การบูรณา
การ ในลักษณะนาเนื ้อหาจากหลายกลุม่ สาระมาเชื่อมโยงเพื่อจัดการเรี ยนรู้ ซึง่ โดยทัว่ ไปผู้สอนมัก
จัดการเรี ยนการสอน แยกตามรายวิชาหรื อกลุม่ วิชา แต่ในบางเรื่ องผู้สอนจัดการเรี ยนร่วมกันใน
เรื่ องเดียวกัน เช่น วันสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ผู้สอนภาษาไทยจัดให้ ผ้ เู รี ยนรู้ภาษาคาศัพท์ เกี่ยวกับ
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สิ่งแวดล้ อม ผู้สอนวิทยาศาสตร์ จดั กิจกรรมค้ นคว้ าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม ผู้สอนสังคมให้ ผ้ เู รี ยน
ค้ นคว้ าหรื อทากิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม และครูผ้ สู อนสุขศึกษาอาจจัดให้ ทากิจกรรมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้ อมให้ ถกู สุขลักษณะ
2.2.4 บูรณาการแบบโครงการ (Disciplinary Instruction) ผู้สอนสามารถ
บูรณาการเป็ นโครงการ โดยผู้เรี ยนและครูผ้ สู อนร่วมกันสร้ างสรรค์โครงการขึ ้น โดยใช้ เวลาการ
เรี ยนต่อเนื่องกัน ได้ หลายชัว่ โมง ด้ วยการนาเอาชัว่ โมงของวิชาต่างๆที่ครูผ้ สู อนเคยแยกกัน มาร่วม
เป็ นเรื่ องเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกันในลักษณะของการสอนเป็ นทีม เรี ยนเป็ นทีม ในกรณีที่
ต้ องการเน้ นทักษะเป็ นพิเศษ ครูผ้ สู อนสามารถแยกกันสอนได้ เป็ นฐาน ค่าย เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์
ค่ายดนตรี ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายศิลปะ
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2548) แบ่งประเภทการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
เป็ น 2 รูปแบบ คือ
การบูรณาการภายในวิชา (Interdisciplinary) หมายถึง การนาเนื ้อหาสาระใน
วิชาเดียวกัน หรื อกลุม่ ประสบการณ์เดียวกันมาสัมพันธ์กนั ผู้สอนสามารถนาสาระทุกเรื่ องมา
สัมพันธ์กนั เป็ นเรื่ องเดียวได้
การบูรณาการระหว่างวิชา (Interdisciplinary หรื อ multidisciplinary) หมายถึง
การนาเนื ้อหาสาระของสองวิชา หรื อหลายๆวิชามาสัมพันธ์ให้ เป็ นเรื่ องเดียวกันภายใต้ หวั ข้ อเรื่ อง
“theme” ที่เลือกในส่วนบูรณาการระหว่างวิชา สามารถจัดได้ หลายลักษณะด้ วยกัน และนาเสนอ 4
รูปแบบ ดังนี ้
แบบสอดแทรก(Infusion) คือลักษณะการจัดการเรี ยนรู้จะสอดแทรก
เนื ้อหาหรื อทักษะกระบวนการของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่นๆเข้ าใจในการจัดการเรี ยนรู้ในกลุ่มสาระ
ของตน โดยมีผ้ สู อน 1 คน
แบบคูข่ นาน(Parallel) คือลักษณะการจัดการเรี ยนรู้จะมีครู 2 คนขึ ้นไป
2 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ขึ ้นไปวางแผนร่วมกันตามหัวเรื่ อง/มโนทัศน์ (concept) /ปั ญหา (problem)
เดียวกันและเชื่อมโยงเนื ้อหาสาระ กระบวนการและคุณธรรม แล้ วต่างคนต่างสอนเนื ้อหาตามกลุม่
สาระของตนเองโดยมีเป้าหมายร่วมกัน
แบบพหุวิทยาการ(Multidisciplinary) แบ่งเป็ น 4 ลักษณะดังนี ้คือ
- แบบสอนคนเดียว คือจะจัดการเรี ยนรู้โดยเชื่อมโยงสาระ
การเรี ยนรู้ตา่ งๆกับหัวเรื่ อง/มโนทัศน์/ปั ญหาที่สอดคล้ องกับชีวิตจริงหรื อสาระที่กาหนดขึ ้นมา
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- แบบแยกกันสอน คือการจัดการเรี ยนรู้จะคล้ ายแบบคูข่ นาน
โดยเชื่อมโยงสาระการเรี ยนรู้ตา่ งๆตามหัวเรื่ อง/มโนทัศน์/ปั ญหา แล้ วต่างคนต่างสอนเนื ้อหาตาม
กลุม่ สาระของตัวเองแต่มอบหมายให้ ทาโครงงานเชื่อมโยงสาระการเรี ยนรู้ตา่ งๆร่วมกันหรื อบาง
เรื่ องจัดสอนด้ วยกัน
- แบบสอนร่วมกันหรื อแบบคณะ คือ การจัดการเรี ยนรู้จะร่วมกัน
วางแผน ปรึกษาหารื อ กาหนดหัวเรื่ องความคิดรวบยอดหรื อปั ญหาร่วมกันสร้ างหน่วยเรี ยนรู้บรู ณา
การร่วมกันและสอนเป็ นทีมหรื อแยกกันสอนในบางเรื่ อง
- แบบข้ ามวิชา (Transdisciplinary) คือลักษณะการจัดการ
เรี ยนรู้เป็ นการบูรณาการที่สงู ขึ ้น สลัดความเป็ น “วิชา” ของแต่ละศาสตร์ ออกไปเป็ นการเรี ยนโดยมี
เค้ าโครงหรื อโจทย์ประเด็นปั ญหาที่วางไว้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้หรื อแสวงหาแนวทางการแก้ ปัญหาโดยผ่า
กิจกรรมและการศึกษาค้ นคว้ าที่หลากหลาย
2.3 การบูรณาการการเรี ยนการสอน
นักการศึกษาหลายท่านได้ กล่าวถึงบูรณาการการเรี ยนการสอน (UNESCO,
1981, ธารง บัวศรี (2542), สุนทร สุนนั ท์ชยั (2540) ไว้ ดงั นี ้
2.3.1 การบูรณาการทักษะ (Integrated by skills) บูรณาการในลักษณะนี ้เป็ นได้
ทังภายในวิ
้
ชาเดียวกันหรื อบูรณาการหลายวิชา ที่บรู ณาการทักษะในวิชาเดียวกัน เช่น บูรณาการ
ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน การสรุป การนาเสนอ ในวิชาภาษาที่บรู ณาการทักษะใน
หลายวิชา เช่น ทักษะการคิด ทักษะการจัดการ และทักษะการวิจยั (ซึ่งเป็ นทักษะที่จาเป็ นในการ
ดาเนินชีวิต) เป็ นต้ น วิชาที่มกั บูรณาการด้ วยทักษะ จาเป็ นต้ องมีการวางแผนร่วมกัน เพราะ
เกี่ยวข้ องกับผู้สอนหลายวิชา ผู้สอนจะต้ องมาตกลงกันเกี่ยวกับเนื ้อหา ลาดับความยากง่าย
จะแยกสอนเป็ นวิชาหรื อสอนเป็ นทีม ครูต้องร่วมกันกาหนดคาถามสาคัญที่จะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้และทักษะที่ต้องการให้ เกิดกับผู้เรี ยนให้ ครบถ้ วนและเหมาะสม อีกทังให้
้ สอดคล้ องกับ
เนื ้อเรื่ องที่จะเรี ยนด้ วย
2.3.2 การบูรณาการสื่อเทคโนโลยี (Integrated by technology) การจัดหลักสูตร
โดยนาสื่อเทคโนโลยีมาบูรณาการนันน่
้ าจะทาได้ ง่ายและจาเป็ นในสภาวการณ์ปัจจุบนั เพราะทุก
วิชาสามารถใช้ เทคโนโลยีบรู ณาการในการเรี ยนการสอนได้ แม้ แต่วิชาเทคโนโลยีเองก็ใช้
เนื ้อหาวิชาอื่น เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ฯลฯ เป็ นสื่อการเรี ยนรู้ได้
2.3.3 การบูรณาการบริหารจัดการ (Integrated by management) ตัวอย่างของ
การบูรณาการประเภทนี ้ เช่น การนานักเรี ยนมาเรี ยนรวมกัน (Cross-age integrated curriculum)
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การให้ ผ้ สู อนสอนร่วมกัน (Team teaching) เป็ นต้ น การจัดหลักสูตรอาจแยกเป็ นรายวิชาหรื อจัด
แบบบูรณาการวิชาก็ได้ แต่วิธีที่เหมาะน่าจะเป็ นการจัดหลักสูตรแบบโมดูล
สาหรับขอบเขตและการจัดลาดับการเรี ยนรู้ในหลักสูตรบูรณาการทุกแบบ เป็ นสิ่ง
ปกติที่ผ้ สู อนต้ องคานึงถึงคือ ความยากง่ายตามระดับชันและวั
้
ย ความซับซ้ อนจากน้ อยไปหามาก
หรื อจากสิ่งใกล้ ตวั ไปสูไ่ กลตัว อย่างไรก็ตาม ในการจัดทาหลักสูตรบูรณาการ มักจะกระทาสิ่ง
ต่อไปนี ้ด้ วย คือ จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ เนื ้อหาที่สมั พันธ์กบั ชีวิตเป็ นตัวตัง้ จัดเนื ้อหาใน
ลักษณะหัวข้ อเรื่ องหรื อโครงงาน หรื อบูรณาการโดยเน้ นสิ่งที่ต้องการใช้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ เช่น ศาสนา
เทคโนโลยี เป็ นต้ น มีการวางแผนร่วมกัน ไม่ใช่ผ้ สู อนต่างคนต่างทา มิฉะนันจะเกิ
้
ดความซับซ้ อน
แม้ จะใช้ การบูรณาการแบบคูข่ นานคือ ผู้สอนต่างคนต่างสอนโดยนาเนื ้อหาของอีกวิชาหนึง่ มา
บูรณาการ แต่ก็ต้องตกลงกันในส่วนของเนื ้อหาที่จะนาไปบูรณาการเพื่อหลีกเลี่ยงความซ ้าซ้ อน
ไม่วา่ จะบูรณาการด้ วยวิธีใดก็มกั ใช้ วิธีการสอนแบบกาหนดหัวข้ อเรื่ อง (Themes) เป็ นส่วนใหญ่
เพราะ 1. ผู้เรี ยนเข้ าใจง่ายและเห็นความเกี่ยวข้ องกับชีวิตจริง 2. สามารถบูรณาการได้ มากว่า
2 รายวิชา
สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา. (2546) ให้ แนวคิดการแบ่งประเภทการจัดการ
เรี ยนรู้แบบบูรณาการ เป็ น 3 รูปแบบ ดังนี ้ คือ
1) จาแนกตามจานวนผู้สอน มี 3 ลักษณะ คือ
- การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว ผู้สอนสามารถจัดการเรี ยนรู้โดย
เชื่อมโยงสาระการเรี ยนรู้ตา่ งๆกับหัวเรื่ องที่สอดคล้ องกันกับชีวิตจริงหรื อสาระที่กาหนดขึ ้นมา
เชื่อมโยงสาระและกระบวนการเรี ยนรู้ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ ทกั ษะและกระบวนการเรี ยนรู้ไปแสวงหา
ความรู้ความจริงจากหัวข้ อเรื่ องที่กาหนด
- การบูรณาการแบบคูข่ นาน มีผ้ สู อนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปร่วมกันจัดการ
เรี ยนการสอนโดยอาจยึดหัวเข้ อเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ แล้ วบูรณาการเชื่อมโยงแบบคูข่ นานกันไป
ภายใต้ เรื่ องเดียวกัน
- การบูรณาการแบบสอนเป็ นทีม ผู้สอนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป ร่วมกันคิด
หัวข้ อเรื่ องหรื อโครงการมาโดยใช้ เวลาเรี ยนต่อเนื่องกัน อาจรวมจานวนชัว่ โมงของสาระการเรี ยนรู้
ต่างๆแบบมีเป้าหมายเดียวกัน
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2) จาแนกตามกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่
- การบูรณาการภายในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ เป็ นลักษณะการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ที่มงุ่ ให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเชื่อมโยงแนวคิด ทักษะและความคิดรวบยอดของสาระการเรี ยนรู้
สาระใดสาระหนึง่
- การบูรณาการระหว่างกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ เป็ นลักษณะการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ที่นาเอาสาระการเรี ยนรู้จากหลายกลุม่ สาระมาเชื่อมโยงกันเพื่อจัดการเรี ยนรู้ภายใต้
หัวข้ อเรื่ องเดียวกัน
3) จาแนกตามประเภทของการบูรณาการ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
- การบูรณาการแบบสหวิทยาการ เป็ นลักษณะการบูรณาการระหว่าง
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ การนาเอาสาระการเรี ยนรู้จากหลายกลุม่ สาระมาเชื่อมโยงร้ อยรัดให้ เป็ นเนื ้อ
เดียวกันเพื่อจัดการเรี ยนรู้ภายใต้ หวั เรื่ องเดียวกัน
- การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ เป็ นลักษณะการบูรณาการที่ผ้ สู อน
นาเอาเรื่ องหรื อสาระการเรี ยนรู้ที่ต้องการให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ไปสอดแทรกในสาระการเรี ยนรู้หรื อ
วิชาที่ตวั เองรับผิดชอบสอน
ในการจัดการเรี ยนการสอนย่อมหนีไม่พ้นการประเมินผล ซึง่ ต้ องควบคูไ่ ปด้ วยกัน
คาถามชวนคิดก็คือ การประเมินผลการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ จะทาอย่างไรได้ บ้าง คาตอบ
คือ
1) ประเมินผลด้ วยวิธีการและเครื่ องมือที่หลากหลาย เช่น สังเกตพฤติกรรมแล้ ว
บันทึกผลสังเกต ใช้ แบบทดสอบ ให้ ตอบคาถามย่อยๆ ท้ ายบทให้ ทาโครงงาน/ชิ ้นงาน/สิ่งประดิษฐ์
ให้ นาเสนอผลงาน หรื ออภิปรายผลงานของตนหรื อของเพื่อน เป็ นต้ น
2) ประเมินโดยบูรณาการพฤติกรรมทัง้ 3 ด้ าน คือ ด้ านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ไปพร้ อมๆ กัน จากการใช้ ผ้ เู รี ยนลงมือปฏิบตั งิ าน สร้ างชิ ้นงาน แล้ ววัดความรู้และทักษะจากกการ
ให้ สาธิตและแสดงผลงาน วัดเจตคติจากการทากิจกรรมที่สร้ างสรรค์และสนุกสนาน
3) ประเมินจากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย เช่น ประเมินจากผลงานหลายๆ ชิ ้น
ประเมินจากการทางานกลุม่ หลายๆ ครัง้ ประเมินทักษะการทางานจากความคล่องแคล่วและ
ความชานาญ
4) ประเมินโดยการบูรณาการทักษะที่ต้องการวัด เช่น บูรณาการความรู้กบั ทักษะ
อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างที่สอดคล้ องกัน บูรณาการทักษะกับค่านิยม เป็ นต้ น
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5) ประเมินจากกลุม่ ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง เช่น ครู นักเรี ยนซึง่ อาจจะใช้ การประเมิน
ตนเอง เพื่อน ผู้ปกครอง เป็ นต้ น
ภาพที่ 1 การบูรณาการหลักสูตร

3. การเรียนการสอนโมบายเลิร์นนิง (m-Learning)
3.1 ความหมายของการเรี ยนโมบายเลิร์นนิง
Ryu (2007) ให้ ความหมายเอ็มเลิร์นนิ่งว่า เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นเมื่อผู้เรี ยนอยู่
ระหว่างการเดินทาง ณ ที่ใดก็ตาม และเมื่อใดก็ตาม
Geddes (2006) ก็ให้ ความหมายที่คล้ ายคลึงกันคือ เอ็มเลิร์นนิ่งคือการได้ มาซึง่ ความรู้
และทักษะผ่านทางเทคโนโลยีของเครื่ องประเภทพกพา ณ ที่ใดก็ตาม และเมื่อใดก็ตาม ซึง่ ส่งผล
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
Watson & White (2006) ผู้เขียนรายงานเรื่ องเอ็มเลิร์นนิ่งในการศึกษา (mLearning in
Education) เน้ นว่าเอ็มเลิร์นนิ่งหมายถึงการรวมกันของ 2 P คือ เป็ นการเรี ยนจาก เครื่ องส่วนตัว
(Personal) และเป็ นการเรี ยนจากเครื่ องที่พกพาได้ (Portable) การที่เรี ยนแบบส่วนตัวนันผู
้ ้ เรี ยน
สามารถเลือกเรี ยนในหัวข้ อที่ต้องการ และการที่เรี ยนจากเครื่ องที่พกพาได้ นนก่
ั ้ อให้ เกิดโอกาสของ
การเรี ยนรู้ได้ ซึง่ เครื่ องแบบ Personal Digital Assistant (PDA) และโทรศัพท์มือถือนันเป็
้ นเครื่ องที่
ใช้ สาหรับเอ็มเลิร์นนิ่งมากที่สดุ
พูลศรี เวศย์อฬุ าร กล่าวว่า เอ็มเลิร์นนิ่ง คือ การเรี ยนรู้โดยใช้ อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ แบบ
พกพาที่เชื่อมต่อกับข้ อมูลแบบไร้ สาย ซึง่ คอมพิวเตอร์ แบบพกพานี ้ในปั จจุบนั มีอยูม่ ากมาย และมี
หลายบริ ษัทที่ผลิตอุปกรณ์ออกมาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถจัดเป็ นประเภทของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ แบบพกพาได้ 3 กลุม่ ใหญ่ หรื อจะเรี ยกว่า 3Ps
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1. PDAs (Personal Digital Assistant) คือคอมพิวเตอร์ แบบพกพาขนาดเล็กหรื อขนาด
ประมาณฝ่ ามือ ที่ร้ ูจกั กันทัว่ ไปได้ แก่ Pocket PC กับ Palm เครื่ องมือสื่อสารในกลุม่ นี ้ยังรวมถึง
PDA Phone ซึง่ เป็ นเครื่ อง PDA ที่มีโทรศัพท์ในตัว สามารถใช้ งานการควบคุมด้ วย Stylus
เหมือนกับ PDA ทุกประการ นอกจากนี ้ยังหมายรวมถึงเครื่ องคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กอื่นๆ เช่น
lap top, Note book และ Tablet PC อีกด้ วย
2. Smart Phones คือโทรศัพท์มือถือ ที่บรรจุเอาหน้ าที่ของ PDA เข้ าไปด้ วยเพียงแต่ไม่มี
Stylus แต่สามารถลงโปรแกรมเพิ่มเติมเหมือนกับ PDA และ PDA phone ได้ ข้ อดีของอุปกรณ์
กลุม่ นี ้คือมีขนาดเล็กพกพาสะดวกประหยัดไฟ และราคาไม่แพงมากนัก คาว่าโทรศัพท์มือถือ
ตรงกับภาษาอังกฤษ ว่า hand phone ซึง่ ใช้ คานี ้แพร่หลายใน Asia Pacific ส่วนในอเมริกานิยม
เรี ยกว่า Cell Phone ซึง่ ย่อมาจาก Cellular telephone ส่วนประเทศอื่นๆ นิยมเรี ยกว่า Mobile
Phone
3. iPod, เครื่ องเล่น MP3 จากค่ายอื่นๆ และเครื่ องที่มีลกั ษณะการทางานที่คล้ ายกัน คือ
เครื่ องเสียงแบบพกพก iPod คือชื่อรุ่นของสินค้ าหมวดหนึ่งของบริษัท Apple Computer, Inc
ผู้ผลิตเครื่ องคอมพิวเตอร์ แมคอินทอช iPod และเครื่ องเล่น MP3 นับเป็ นเครื่ องเสียงแบบพกพาที่
สามารถรับข้ อมูลจากคอมพิวเตอร์ ด้วยการต่อสาย USB หรื อ รับด้ วยสัญญาณ Bluetooth สาหรับ
รุ่นใหม่ๆ มีฮาร์ ดดิสก์จไุ ด้ ถึง 60 GB. และมีชอ่ ง Video out และมีเกมส์ให้ เลือกเล่นได้ อีกด้ วย
ความเป็ นมาของการเรียนการสอนโมบายเลิร์นนิง
กชกร สอิ ้งทอง (2548) กล่าวว่า การศึกษามีหลายรูปแบบ รูปแบบแรกคือการนัง่ เรี ยนใน
ชันเรี
้ ยน เจออาจารย์ผ้ สู อนหน้ าต่อหน้ า แต่เมื่อมีการสื่อสารทางไปรษณีย์ การศึกษาแบบใหม่จงึ
เกิดขึ ้นสาหรับผู้ที่อยูไ่ กลจากสถานศึกษา หรื อไม่สามารถเข้ าเรี ยนในชันเรี
้ ยนได้ ซึง่ เรี ยกการศึกษา
แบบนี ้ว่าการศึกษาทางไกลหรื อเรี ยนแบบไปรษณีย์ (Distance Learning หรื อ d-Learning) ต่อมา
มีการพัฒนาเทคโนโลยีของการสื่อสารให้ รวดเร็วมากขึ ้นกว่าการส่งไปรษณีย์ นัน่ ก็คือ อินเทอร์ เน็ต
ดังนันจึ
้ งเกิด e-Learning หรื อ Electronic Learning ขึ ้น เป็ นการเรี ยนผ่านทางอินเทอร์ เน็ต และ
ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา ธุรกิจโทรศัพทืเคลื่อนที่, PDA และ Laptop computer ได้ มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว จากการศึกษาแบบ e-Learning จึงกลายมาเป็ น m-Learning หรื อ Mobile Learning
ในช่วงปี ค.ศ. 1995 – 2000 การศึกษาแบบ e-Learning มีชื่อเสียงเป็ นอย่างมากไม่วา่ จะ
เป็ นทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารไร้ สาย (wireless) เข้ ามามี
บทบาทในช่วงเวลา 2–3 ปี ที่ผา่ นมา อุปกรณ์ไร้ สายต่างๆ เมื่อมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วของ
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เทคโนโลยีไร้ สาย เทคโนโลยีสาหรับอุปกรณ์ไร้ สายต่างๆ จึงถูกพัฒนาตามไปด้ วย ซึง่ ได้ แก่
Bluetooth, WAP (Wireless Application Protocal), GPRS (General Packet Padio System)
และ UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) เมื่อเทคโนโลยีมีความก้ าวหน้ า
วิธีการศึกษาความรู้จงึ พัฒนาตาม ทาให้ เกิด Mlearning ซึง่ ย่อมาจาก Mobile Learning เป็ น
การพัฒนาอีกขันของ
้
e-Learning เป็ นการผสมผสานที่ลงตัวของการพัฒนาการศึกษาเรี ยนรู้
โดยใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ ามาช่วย เทคโนโลยีที่กล่าวถึงคือ เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้ สาย
เรี ยกการเรี ยนแบบนี ้ว่า Wireless Learning, Mobile Learning หรื อ Mlearning ซึง่ จะเห็นได้ วา่
การเรี ยนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรื ออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นนันก็
้ เหมือนกับการเรี ยนผ่านเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ทวั่ ไป เพียงแต่อปุ กรณ์ที่ใช้ นนสามารถพกพาได้
ั้
เพราะมีขนาดเล็กและเบากว่า
เทคโนโลยีการศึกษาแบบโมบายเลิร์นนิง
ค่าใช้ จา่ ยในการปรับปรุงระบบอีเลิร์นนิ่งให้ เป็ นเอ็มเลิร์นนิ่งอาจจะสูง ตัวอย่างเช่น
การทาเนื ้อหาการเรี ยนใหม่เพื่อให้ ใช้ ได้ กบั ขนาดหน้ าจอที่มีขนาดเล็กของพีดีเอ ผู้ใช้ จาเป็ นต้ องฝึ ก
และเรี ยนรู้การดูแลทางเทคนิค ให้ ค้ นุ เคยกับคอมพิวเตอร์ แบบพกพาหรื อระบบโทรศัพท์มือถือแบบ
สามจี (3G) การเพิ่มขึ ้นของเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตไร้ สายในสถานที่สาธารณะและบ้ านพักอาศัย
ช่วยทาให้ อีเลิร์นนิ่งเปิ ดกว้ างขึ ้นและเข้ าถึงได้ ง่ายขึ ้น ซึง่ ทาให้ การเข้ าถึงแหล่งความรู้มีความ
ยืดหยุ่น การเปลี่ยนมาเป็ นระบบไร้ สาย แสดงให้ เห็นว่าสถาบันการศึกษาสามารถเริ่มต้ น
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กบั ผู้เรี ยนได้ โดยการใช้ เทคโนโลยีแบบไร้ สาย ในการเรี ยนการสอน
ขณะที่ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลมีความยืดหยุน่ ขึ ้น ระบบผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง และ ทางสถาบัน
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้ านครุศาสตร์ ให้ ตรงกับความคาดหวังของผู้เรี ยนได้ โทรศัพท์
เคลื่อนที่สามารถเพิ่มความรู้สกึ ให้ กบั ผู้เรี ยนว่าสามารถควบคุมการเรี ยนของตนได้ อย่างไรก็ตาม
ทางสถาบันและผู้ประกอบการต้ องคานึงถึงกฎระเบียบการเข้ าเครื อข่ายจากอุปกรณ์มือถือของ
ผู้เรี ยน ซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ ว่าได้ รับการสนับสนุนจากสถาบันและผู้ประกอบการหรื อไม่
ซึง่ ต้ องตัดสินใจว่าการใช้ อปุ กรณ์เคลื่อนที่และแบบอุปกรณ์ไร้ สายในการเข้ าถึงอีเลิร์นนิ่งจะเป็ นสิ่ง
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
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อุปกรณ์ และเครื่องมือเอ็มเลิร์นนิ่ง
โทรศัพท์มือถือ
ในระยะแรกนันการเป็
้
นการติดต่อสื่อสารด้ วยเสียง ต่อมาในระยะที่สองก็พฒ
ั นาการ
ติดต่อสื่อสารเป็ นตัวหนังสือ แล้ วในระยะที่สามนันเป็
้ นการติดต่อสื่อสารด้ วยภาพนิ่ง และระยะที่สี่
พัฒนามาเป็ นการติดต่อสื่อสารด้ วยภาพเคลื่อนไหว โทรศัพท์มือถือนันโทรศั
้
พท์มือถือมีความเร็วใน
การรับส่งข้ อมูลน้ อย และมีหน่วยความจาจากัดแต่ยงั คงสามารถใช้ ในการเรี ยนได้ อาทิ
บันทึกเสียงการอบรม ใช้ ตารางกาหนดการ(Schedule) และช่วยจาหรื อเตือน เป็ นต้ น
พีดีเอ
พีดีเอสามารถทางานได้ เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ แต่มีขนาดที่เล็กกว่าและพกพาง่าย
มีความละเอียดของหน้ าจอสูง สามารถจดจาลายมือ มีปากกาดิจิทลั เพื่อใช้ จดบันทึกและทา
รายการต่างๆ บนหน้ าจอ สามารถใช้ งานกับซอฟต์แวร์ สานักงาน ซอฟต์แวร์ สาหรับเพิ่มศักยภาพ
ทางการเรี ยน รวมถึง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรการเรี ยนแบบพกพา เกมส์ วัตถุอ้างอิง และ
ตัวช่วยการทางาน นอกจาก พีดีเอแล้ ว ยังมีอปุ กรณ์เสริมต่างๆ เพื่อช่วยในด้ านการใช้ งาน อาทิ
กล้ องถ่ายรูป โทรศัพท์ เครื่ องยิงบาร์ โค้ ด และเครื่ องรับสัญญาณจีพีเอส เป็ นต้ น
ไอโฟนและไอพอด
ไอโฟนและไอพอดเป็ นอุปกรณ์สื่อสารที่หลายมหาวิทยาลัยทัว่ โลกนิยมใช้ ในการเรี ยน
แบบเอ็มเลิร์นนิ่งเนื่องจากมีหน้ าจอขนาดใหญ่ที่เป็ นระบบสัมผัสและมีคีย์บอร์ ดเสมือนจริงเชื่อมต่อ
ได้ ทงไวไฟและบลู
ั้
ทธู 2.0 โปรแกรมซาฟารี (Safari Browser) แสดงผลได้ เต็มหน้ าเว็บเพจและมี
ฟั งก์ชนั่ การซูม มีหน่วยความจาในตัวตังแต่
้ 8 กิกกะไบต์ขึ ้นไป ซึง่ สามารถเก็บบทเรี ยนไว้ ในเครื่ อง
ได้ แบตเตอรี ใช้ สาหรับการดูคลิปการเรี ยนและการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตได้ สามารถส่งอีเมล์บทเรี ยน
และคลิปการเรี ยนที่บนั ทึกด้ วยไอโฟนผ่านโปรแกรมอีเมล์ได้ มีน ้าหนักเบาง่ายต่อการพกพาและใช้
งาน และมีโปรแกรมสนับสนุนการเรี ยนเอ็มเลิร์นนิ่งคือ ซอฟต์แวร์ ไอทูนส์ยู (iTunes U)
3.2 องค์ ประกอบของการเรียนโมบายเลิร์นนิง
ปรัชญนันท์ นิลสุข (2550) กล่าวไว้ วา่ เหตุผลสาคัญของการทาให้ เกิดโมบายเลิร์นนิง
เนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีไร้ สายของบรรดาค่ายโทรศัพท์มือถือ โดยการพัฒนาแว็บ
(Wireless Application Protocol : WAP) อันเป็ นมาตรฐานทาให้ สามารถสร้ างเว็บบนมือถือคือ
ภาษา WML (Wireless Markup Language) ดังนันเมื
้ ่อโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ประเภท
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คอมพิวเตอร์ แบบพกพาทังหลายสามารถใช้
้
ระบบ WAP ได้ ก็กลายเป็ นอุปกรณ์ที่เหมือนกับเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ไร้ สายเนื่องจาก
1. สามารถเปิ ดโปรแกรมบราวเซอร์ เชื่อต่ออินเทอร์ เน็ต
2. สามารถส่งสัญญาณตามบริการต่างๆ ของอินเทอร์ เน็ตได้ เช่น อีเมล์
3. สามารถต่อเชื่อมกับผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ตต่างๆ ได้
4. สามารถเลือกเข้ าเว็บไซต์ตา่ งๆ ได้
5. สามารถเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ตา่ งๆ โดยยังเชื่อมโยงอินเทอร์ เน็ต
6. สามารถข้ อมูลจากระบบอินเทอร์ เน็ตได้ เหมือนเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ พกพา
จะเห็นได้ วา่ โมบายเลิร์นนิงนันเกิ
้ ดขึ ้นได้ โดยไร้ ข้อจากัด ด้ านเวลา และสถานที่ ที่สาคัญ
ขอเพียงแต่ผ้ เู รี ยนมีความพร้ อมและเครื่ องมือ อีกทังเครื
้ อข่ายมีเนื ้อหาที่ต้องการ จึงจะเกิด
การเรี ยนรู้ขึ ้น แล้ วจะได้ ผลการเรี ยนรู้ที่ปรารถนา หากขาดเนื ้อหาในการเรี ยนรู้ กระบวนการ
ดังกล่าวจะกลายเป็ นเพียงการสื่อสาร กับเครื อข่ายไร้ สายนัน่ เอง จึงอาจจะเป็ นพันธกิจใหม่ของ
นักการศึกษา นักวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้ องในด้ านการผลิตบทเรี ยนสาหรับโมบาย
เลิร์นนิงที่ควรจะเร่งดาเนินการออกแบบ พัฒนา ผลิต และกระจายสื่อที่มีประสิทธิภาพสาหรับ
การเรี ยนด้ วยโมบายเลิร์นนิง
Henrique Teixeira Gil (2007) กล่าวถึงองค์ประกอบของโมบายเลิร์นนิงไว้ ดงั รายละเอียด
ต่อไปนี ้
1. ด้ านเนื ้อหา (Course content) หมายถึง เนื ้อหาในส่วนต่างๆ ซึง่ เป็ นเนื ้อหาหลักของ
การเรี ยน
2. ด้ านการบริการผู้เรี ยน (Student Support Services) หมายถึง บริการต่างๆ ที่เป็ นส่วน
เสริมให้ กบั การเรี ยนรู้ เช่น การตอบกลับของผู้สอน หรื อคาถามที่ผ้ เู รี ยนซักถามไป อาจอยูใ่ น
ลักษณะของการส่งข้ อความสัน้ (SMS)
3. การเข้ าถึงเว็บไซต์ (Website) ซึง่ เป็ นช่องทางหนึง่ ที่ผ้ เู รี ยนสามารถค้ นหาข้ อมูลอื่น
เพิ่มเติม
4. สื่อเพิ่มเติม (Other Meterials) เป็ นเนื ้อหาที่อยูใ่ นสื่ออื่นๆ เช่น ข้ อมูลเสียง ข้ อมูลภาพ
หรื ออาจอยูใ่ นรูปของเอกสารอื่นๆ
5. การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรี ยน (Student to Student) ผู้เรี ยนสามารถติดต่อสื่อสารกับ
เพื่อนร่วมชันเรี
้ ยน หรื อเพื่อนร่วมสถาบันได้ โดยการส่งข้ อความ อีเมล์ หรื อการสนทนา
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6. การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอน (Student to Tutor) เป็ นการสื่อสารกัน
ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอน โดยการสื่อสารหลักเป็ นการส่งข้ อความนัน้ หรื ออีเมล์ ซึง่ อาจเป็ น
การซักถามข้ อสงสัย หรื อสัง่ งาน
3.3 ขัน้ ตอนของการเรียนโมบายเลิร์นนิง
การจัดการระบบการเรี ยนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile learning)
แนวคิดในการจัดการเรี ยนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีพื ้นฐานสาคัญมาจากการจัดการเรี ยน
การสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (eLearning) ในสถานบันและองค์กรต่างๆ ได้ กาหนดมาตรฐานใน
การจัดการเรี ยนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ แตกต่างกันไป ซึง่ ในส่วนของการเรี ยนการสอน
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหลักสาคัญหลายประการด้ วยกัน ซึง่ ได้ แก่
- ปริมาณของข้ อมูล เป็ นสิ่งที่จะต้ องเลือกและกาหนดรูปแบบว่า เรื่ องใดเป็ น
ข้ อมูล เรื่ องใดเป็ นสารสนเทศ เรื่ องใดที่ต้องจัดการโดยเฉพาะ
- รูปแบบภาษาทางการศึกษา เป็ นการพิจารณาถึงภาษาที่จะใช้ และกระบวนการ
ทางการศึกษาตังแต่
้ การออกแบบการเรี ยนรู้ วัตถุประสงค์การเรี ยน กิจกรรมการเรี ยน เนื ้อหาของ
แต่ละหน่วยการเรี ยน กฎเกณฑ์ ปฏิสมั พันธ์ และกิจกรรมของผู้เรี ยนและผู้สอน
- ข้ อมูลผู้เรี ยน คุณลักษณะของผู้เรี ยน ความแตกต่างระหว่างผู้เรี ยน ข้ อมูลที่บอก
ถึงความสามารถ และความรู้พื ้นฐานของผู้เรี ยน
- การกาหนดเวลา เป็ นพื ้นฐานสาหรับการกาหนดเวลาในการเรี ยนการนาเสนอ
ข้ อมูลและระบบการจัดการเนื ้อหาสาหรับการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับเวลา สอดคล้ องกับ
เนื ้อหาในแต่ละบทที่ผ้ เู รี ยนจะต้ องเรี ยนรู้
- ความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูล เป็ นการออกแบบและกาหนดเงื่อนไขให้ กบั
ผู้เรี ยนในการเข้ าถึงเนื ้อหาการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การนาเสนอเนื ้อหาผ่านเครื่ องมือต่างๆ
อย่างหลากหลายในการเรี ยนรู้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่วา่ จะเป็ นการนาเสนอด้ วยภาพ
เสียง และเทคนิควิธีตา่ งๆ
- แหล่งจัดเก็บเนื ้อหาดิจิทลั เนื่องจากการเรี ยนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรื อ
แม้ แต่การเรี ยนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื ้อหาจะอยูใ่ นรูปแบบของไฟล์ดจิ ิทลั เช่น ตัวอักษร
ข้ อความ รู ปภาพ เสียง วีดโิ อ จึงต้ องมีแหล่งจัดเก็บที่สามารถเรี ยกข้ อมูลผ่านระบบเครื อข่ายได้
ด้ วย ซึง่ การจัดเก็บก็ควรมีโครงสร้ างเอื ้อต่อการสืบค้ นและเข้ าถึง
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- การรวบรวมเนื ้อหา เป็ นมาตรฐานสาคัญที่ต้องมีแหล่งรวบรวมเนื ้อหาเป็ นเรื่ อง
ทางการศึกษาที่มีกระบวนการจัดเก็บข้ อมูลและรวบรวมเอาไว้ อย่างเป็ นระบบ และมีการเรี ยง
ลาดับหรื อจัดทาโครงสร้ างเนื ้อหาเพื่อนาเสนอต่อไป
- สถาปั ตยกรรมและการแสดงผลหน้ าจอภาพ เป็ นมาตรฐานสาคัญของ
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภท เพราะสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะมีโครงสร้ างสถาปั ตยกรรม
และเทคโนโลยีพื ้นฐานไม่เหมือนกัน การจัดทาโครงสร้ างสถาปั ตยกรรมของแต่ละระบบ จะทาให้
เป็ นกรอบในการทาความเข้ าใจระบบหลักและระบบย่อย ปฏิสมั พันธ์และความสัมพันธ์ของระบบ
ได้ อย่างถูกต้ อง
จากการศึกษาวรรณกรรม ผู้วิจยั สามารถสรุปได้ วา่ การเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิง
ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
คือ
ขันที
้ ่ 1 ผู้เรี ยนมีความพร้ อม และเครื่ องมือ
ขันที
้ ่ 2 เชื่อมต่อเข้ าสูเ่ ครื อข่าย และพบเนื ้อหาการเรี ยนที่ต้องการ
ขันที
้ ่ 3 หากพบเนื ้อหาจะไปยังขันที
้ ่ 4 แต่ถ้าไม่พบจะกลับเข้ าสูข่ นที
ั้ ่ 2
ขันที
้ ่ 4 ดาเนินการเรี ยนรู้ ซึง่ ไม่จาเป็ นที่จะต้ องอยู่ในเครื อข่าย
ขันที
้ ่ 5 ได้ ผลการเรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์
McLean (2003) ได้ กล่าวถึงข้ อจากัดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึง่ เป็ นอุปสรรคสาคัญในการ
จัดทาโปรแกรมสาหรับการเรี ยนรู้ผา่ นโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งอยูบ่ นพื ้นฐานความสามารถของตัว
เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่เอง ไว้ วา่
1. หน่วยความจาที่จากัดและการติดตังโปรแกรมเป็
้
นอุปสรรคหลัก
2. หน้ าจอภาพของโทรศัพท์เคลื่อนที่มีขนาดเล็กมากหากใช้ กบั โปรแกรมที่มีอยู่
3. ระยะเวลาในการเชื่อมต่อสัญญาณอาจเกิดขึ ้นเป็ นพักๆ ไม่ตอ่ เนื่อง
4. การใช้ โปรแกรมนอกเหนือไปจากรูปแบบโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ยงั ไม่สามารถ
ทาได้
5. การเชื่อมโยงไปยังระบบการจัดการเรี ยนการสอนหรื อระบบการวางแผนยังไม่สามารถ
ใช้ งานได้ เต็มประสิทธิภพเพราะเพิ่งเริ่มการพัฒนา
6. การออกแบบโปรแกรมสาหรับใช้ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ยงั มือปั ญหา
7. การส่งผ่านข้ อมูลระหว่างบราวเซอร์ กบั รูปแบบหน้ าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ยงั เป็ นไปไม่ได้
8. โปรแกรมที่มีอยูม่ ีความยากลาบากในการนาไปใช้ กบั โทรศัพท์เคลื่อนที่
9. ต้ นทุนในการผลิตสูง
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10. ช่องทางในการได้ ผลลัพธ์เป็ นไปได้ ยาก
11. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลยังมีปัญหา
12. ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าถึงข้ อมูลยังสูงอยู่
13. การขออนุญาตหลายแบบยังต้ องผ่านการเจรจาเพื่อให้ เข้ าถึงข้ อมูล
14. การพัฒนาเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ยงั มีอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง ไม่คงที่ และไม่สามารถ
บอกได้ วา่ มีพฒ
ั นาการไปเท่าไร
สถาปั ตยกรรมโมบายเลิร์นนิง
รูปแบบสถาปั ตยกรรมทัว่ ไปของการจัดการเรี ยนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถ
แบ่งออกได้ เป็ น 3 ส่วนด้ วยกัน ตามแนวคิดของ (Trifonova and Ronchetti, 2004)
ซึง่ ประกอบด้ วย
1. ส่วนที่เป็ นอุปกรณ์โทรศัพท์ ในส่วนนี ้จะหมายถึง โทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้ องมีเว็บ
บราวเซอร์ เพื่อทาหน้ าที่ในการเปิ ดแสดงผลหน้ าจอภาพบนโทรศัพท์ผา่ นอินเทอร์ เน็ต จะต้ องมี
บราวเซอร์ ที่สามารถเชื่อมโยงโปรแกรมบนมือถือแบบไร้ สาย (WAP : Wireless Application
Protocal) และต้ องมีโปรแกรมสาหรับจัดการเรี ยนการสอนโดยเฉพาะสาหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. ส่วนที่เป็ นระบบการเรี ยนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mLMS : Mobile learning
Management System) หมายถึง ระบบการจัดการเรี ยนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใน
ส่วนนี ้จะมีองค์ประกอบ 3 ส่วนด้ วยกันคือ
2.1 การจัดการเนื ้อหาและปรับเปลี่ยนสาหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นส่วนที่ทา
หน้ าที่ในการจัดการเนื ้อหา นาเสนอเนื ้อหาผ่านหน้ าจอโทรศัพท์และนาส่งข้ อมูลข่าวสารสาหรับ
การเรี ยนการสอน
2.2 ส่วนประกอบและการกาหนดเวลาที่ตรงกันสาหรับการเรี ยนการสอน เป็ นส่วน
ของระบบที่ทาหน้ าที่จดั องค์ประกอบต่างๆเข้ ามาเกี่ ยวข้ องกับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น
การแสดงภาพ การแสดงวีดีโอ การโหลดไฟล์เสียง โดยมุง่ ให้ จดั การเรี ยนการสอนได้ ตามเวลาจริง
ผ่านตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่
2.3 ส่วนสภาพแวดล้ อมและการค้ นคว้ าข้ อมูล เป็ นส่วนที่จดั สภาพแวดล้ อม
สาหรับการเรี ยนรู้ผา่ นโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ เหมาะสม โดยเน้ นไปในเรื่ องของการจัดการสาหรับ
โทรศัพท์ เช่น การแสดงผลหน้ าจอภาพ แบตเตอรี่ โทรศัพท์ เครื อข่ายใช้ งาน ช่องสัญญาณโทรศัพท์
และจัดการค้ นคว้ าข้ อมูล ช่องทางการเข้ าสูข่ ้ อมูล เป็ นต้ น

32
3. ส่วนที่เป็ นระบบการจัดการเรี ยนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (eLMS : Electronic-learning
Management System)
3.1 ชันที
้ ่เป็ นหน้ าจอภาพ เป็ นส่วนที่แสดงผลของเนื ้อหา สามารถสัง่ งานหรื อ
เลือกรายการในการเรี ยนรู้ได้ โดยผู้เรี ยนโดยผ่านเว็บ
3.2 ชันของการน
้
าเสนอ เป็ นชันที
้ ่ติดต่อระหว่างหน้ าจอภาพของกับส่วนที่เป็ น
โปรแกรมในการนาเสนอข้ อมูลของระบบ เป็ นชันที
้ ่ทาหน้ าที่เป็ นโปรแกรมเชื่อมต่อระหว่าง
หน้ าจอภาพกับข้ อมูลเนื ้อหา
3.3 ชันของการจั
้
ดการ เป็ นชันที
้ ่ทาหน้ าที่ในการจัดการเนื ้อหาข้ อมูลต่างๆที่จะไป
นาเสนอในชันหน้
้ าจอภาพโดยในชันนี
้ ้จะทาหน้ าที่ในการบริหารจัดการเนื ้อหาให้ เป็ นระบบ จัดการ
ติดต่อระหว่างผู้ใช้ โปรแกรมกับข้ อมูล จัดการเกี่ยวกับรายละเอียดการเข้ าสูร่ ะบบของผู้ใช้ งาน
รายงานประวัติการเข้ าสูร่ ะบบของผู้ใช้ จัดทารายการในรูปของดัชนีชี ้เข้ าสูข่ ้ อมูลต่างๆและบริหาร
จัดการรายละเอียดทัว่ ไปของเนื ้อหา
3.4 ชันติ
้ ดตังข้
้ อมูล เป็ นชันที
้ ่จดั ทาเป็ นฐานข้ อมูลต่างๆ เพื่อการจัดเก็บเนื ้อหา
ของระบบ การจัดการเรี ยนรู้โดยจัดเก็บในรูปของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ มีการจัดเก็บข้ อมูลหลักๆ
ได้ แก่ การจัดเก็บฐานข้ อมูลของเนื ้อหาสาหรับการเรี ยนเป็ นเรื่ องๆ หรื อการจัดเก็บเป็ นชิ ้น
(Learning Object : LO) ซึง่ สามารถเก็บเป็ นเรื่ องๆ กี่เรื่ องก็ได้ รวมทังการจั
้
ดเก็บข้ อมูลสาหรับ
ติดต่อกับผู้เรี ยนและข้ อมูลโดยรวมของระบบ
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อุปกรณ์โทรศัพท์
เคลื่อนที่

mLMS

การจัดการเนื ้อหา
ใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
และการนาเสนอ

- เว็บบราวเซอร์
- แว็บบราวเซอร์
- โปรแกรมสาเร็จรูป
โทรศัทพ์เคลื่อนที่

ส่วนประกอบและ
การเรี ยนในเวลา
เดียวกัน

สภาพแวดล้ อม
การค้ นหาความรู้

eLMS หน้ าจอภาพการให้ บริ การเว็บ

ชันของการน
้
าเสนอ
ชันของการจั
้
ดการ
การจัดการ
เนื ้อหา
ชัน้
ติดตัง้
ข้ อมูล

LO

การติดต่อ
ผู้ใช้
ข้ อมูล
ติดต่อ

ประวัติ
ผู้ใช้

ดัชนี

อื่นๆ

ข้ อมูล
รวม

ภาพที่ 2 รูปแบบสถาปั ตยกรรมของการเรี ยนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Trifonova and
Ronchetti, 2004)
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4. แนวคิดเกี่ยวกับความใฝ่ รู้
4.1 ความหมายของความใฝ่ รู้
กรมวิชาการ (2540) ให้ ความหมายว่า ความใฝ่ รู้คือการแสวงหาความรู้อยูเ่ สมอ เป็ น
การเพิ่มพูนสติปัญญา ทาให้ เป็ นคนมีเหตุผล มีความรับผิดชอบ และมัน่ ใจในตนเองและได้ เขียนถึง
คุณลักษณะนิสยั ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนไว้ วา่ เป็ น คุณลักษณะของความกระตือรื อร้ นในการแสวงหาความรู้
อย่างสม่าเสมอและสามารถนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างเหมาะสม
กระทรวงศึกษาธิการ (2548) ให้ ความหมายของความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนว่า เป็ นการที่บคุ คลมี
ความกระตือรื นร้ น ตังใจ
้ มุง่ มัน่ ในการเรี ยน ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ สืบค้ นข้ อมูลจากแหล่ง
การเรี ยนรู้ทงภายใน
ั้
และภายนอกโรงเรี ยน จดบันทึก และสรุ ปองค์ความรู้
ศิริพร ลักษณาภิรมย์ (2548) ให้ ความหมายของการใฝ่ รู้วา่ การแสดงความกระตือรื อร้ น
และความต้ องการในการแสวงหาคามรู้ ทังในชั
้ นเรี
้ ยนและนอกห้ องเรี ยน เพื่อสนองความต้ องการ
ความอยากรู้ ด้ วยวิธีการสืบสวนสอบสวน เสาะหาความรู้ ค้ นหาข้ อมูล ข้ อเท็จจริง ด้ วยการ
พิจารณาอย่างถี่ถ้วน สารวจตรวจสอบด้ วยการวิจยั ต่างๆ ที่ศกึ ษาด้ วยตนเอง มีความคิดริเริ่ม
จาแนก เปรี ยบเทียบ และวิเคราะห์ไตร่ตรองพร้ อมการแก้ ปัญหาเอง ทาการค้ นคว้ ารู้ให้ เท่าทัน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและปรับตัวให้ รับกับกระแสเทคโนโลยีสมัยใหม่
นิรันดร์ ตังธี
้ ระบัณฑิตกุล และคณะ (2543) คุณลักษณะการใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยน
หมายถึง ความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความคิดริเริ่ม สร้ างสรรค์ รักการ
ประดิษฐ์ ค้ นคว้ ารู้เท่าทันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสามารถปรับตัวให้ ทนั ต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลง
ศิริพร ลักษณาภิรมย์. (2548) ให้ ความหมายความใฝ่ รู้ หมายถึง การแสดงความ
กระตือรื อร้ นและความต้ องการในการแสวงหาความรู้ ทังในชั
้ นเรี
้ ยนและนอกห้ องเรี ยน เพื่อสนอง
ความต้ องการความอยากรู้ ด้ วยวิธีการสืบสวนสอบสวน เสาะหาความรู้ ค้ นหาข้ อมูล ข้ อเท็จจริง
ด้ วยการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน สารวจตรวจสอบด้ วยการวิจยั ต่างๆ ที่ศกึ ษาด้ วยตนเอง
ทาการค้ นคว้ า รู้ให้ เท่าทันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และปรับตัวให้ รับกับกระแสเทคโนโลยี
สมัยใหม่
จากที่ได้ ศกึ ษาความหมายข้ างต้ น ผู้วิจยั สามารถสรุปได้ ว่า ความใฝ่ รู้ คือ คุณลักษณะของ
ผู้เรี ยนที่มีความสนใจใคร่ร้ ูในการหาคาตอบจากสิ่งที่อยูร่ อบตัวได้ ด้วยตนเอง รวมทังเป็
้ นผู้ร้ ูเท่าทัน
เทคโนโลยีเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
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ความสาคัญของความใฝ่ รู้
เสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์ (2542) กล่าวถึง ความสาคัญของความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนอันเกิดจาก
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้วา่ ผู้เรี ยนจะเกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เนื่องจากการคิดวิเคราะห์ของบุคคลเกี่ยวกับการตระหนักในข้ อมูล และการจัดกระทาต่อข้ อมูลโดย
ใช้ ความคิด และอ้ างเหตุผลเชิงอุปนัย และนิรนัยได้ อย่างถูกต้ อง ซึง่ ผู้ที่มีความสามารถด้ านการคิด
วิเคราะห์สามารถควบคุม และตรวจสอบความจริงของข้ อเสนอ หรื อทฤษฎีตา่ งๆได้ ทาให้ สามารถ
อธิบาย ทานาย และควบคุมสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ อย่างน่าเชื่อถือ และยังเกิดการพัฒนาความสา
มารภในการคิดสร้ างสรรค์ โดยในส่วนความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์นี ้จะเป็ นการคิด หรื อการ
ผลิตสิ่งใหม่ๆขึ ้นมาได้ โดยมีความเข้ าใจสิ่งนันอย่
้ างถ่องแท้ เป็ นการค้ นพบแนวคิดใหม่
ความสัมพันธ์แบบใหม่ หรื อมโนทัศน์ใหม่ ทาให้ มีแนวทางหลายแง่หลายมุม ตลอดจนผู้เรี ยนเกิด
การพัฒนาความสามารถสืบสอบคุณค่าเป็ นความสามารถของการตัดสินคุณค่าในการเลือก
ปั ญหาในการแยกความแตกต่างระหว่างค่านิยมกับข้ อเท็จจริง และการกระทาตัดสินคุณค่าของสิ่ง
ต่างๆ ในชีวิตประจาวันได้ โดยไม่มีอคติ
น้ อยทิพย์ ลิ ้มยิ่งเจริญ (2547) กล่าวถึง ความสาคัญของความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนและความ
รับผิดชอบต่อกลุม่ ของนักเรี ยนว่า นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ทกั ษะการเรี ยนรู้ด้วยตนเองและสามารถศึกษา
ค้ นคว้ าหาคาตอบได้ ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีความสามัคคี รักความสะอาด พูดจา
สุภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น และมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
วัฒนา พาผล (2550) กล่าวถึง ความสาคัญของความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนว่า เมื่อบุคคลมีความใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ยนแล้ วจะทาให้ บคุ คลนันเกิ
้ ดทักษะการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง สามารถศึกษาค้ นคว้ าหาคาตอบได้
ด้ วยตนเอง มีความสามารถในการสืบสอบคุณค่า มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีความสามัคคี
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น เกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์
เกิดการพัฒนาตนเองให้ มีความสามารถทางด้ านวิชาการ และวิชาชีพจนเกิดความรู้ใหม่ๆ
ตลอดจนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ดังนันความส
้
าคัญของความใฝ่ รู้จะทาให้ บคุ คลนันเกิ
้ ดทักษะการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง โดย
การศึกษาค้ นคว้ าหาคาตอบ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ เกี่ยวกับข้ อมูลมที่ศกึ ษา แล้ วสร้ างสรรค์
เป็ นองค์ความรู้
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4.2 ปั จจัยที่ทาให้ เกิดการใฝ่ รู้
จากการนิยามการสอนแบบสืบสอบของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)
ได้ กล่าวว่าการสอนแบบสืบสอบเป็ นกระบวนการสอนที่เน้ นบทบาทของผู้สอนในการกระตุ้นให้
ผู้เรี ยนเกิดคาถาม เกิดความคิดที่เสาะแสวงหาความรู้เพื่อนามาประมวลหาคาตอบหรื อข้ อสรุปใน
เรื่ องที่ศกึ ษาด้ วยตนเอง
เยาวรัตน์ ทัศเกตุ (2542) ได้ กล่าวถึงประสบการณ์ในการมองกว้ างคิดไกลว่าช่วยให้ เด็ก
มองกว้ างคิดไกลไปจากสิ่งที่เด็กรับรู้อยูใ่ นขณะนัน้ และมองไกลจากความคิดที่เป็ นของตนเอง
เพื่อที่จะได้ มีทศั นะกว้ างและหลากหลายมากขึ ้น และทาให้ เด็กมีความรู้ขยายเพิ่มพูนมากขึ ้นเมื่อ
เด็กมีความรู้มากขึ ้น เด็กก็มีความสามารถในการสื่อสารหรื อแสดงสิ่งที่ตนเองรู้ออกมาได้ โดยการ
ใช้ ระบบสื่อสัญลักษณ์ตา่ งๆ ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม การสอนที่จะช่วยให้ เด็กมีความสามารถใน
การเข้ าใจและใช้ สื่อสัญลักษณ์ ควรจัดกิจกรรมดังนี ้
1. ท้ าทายให้ เด็กคิดถึงสิ่งที่ไม่ได้ เกิดขึ ้นหรื อไม่มีอยูใ่ นขณะนัน้ เช่น นึกภาพของสิ่งของ
ต่างๆ หรื อเหตุการณ์ สร้ างเรื่ องเล่า สร้ างจินตนาการ
2. เปิ ดโอกาสให้ เด็กพิจารณาคิดหาทางเลือกหลายๆ ทางในการแก้ ปัญหา เช่น การใช้
คาถามกระตุ้นให้ เด็กคิด
3. ท้ าทายให้ เด็กคิดหาวิธีอื่นๆ อีกในการแก้ ปัญหา นอกเหนือไปจากวิธีการที่เด็กค้ นพบ
แล้ ว
4. ฝึ กให้ เด็กสังเกตและทาความเข้ าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของสิ่งต่างๆ ซึง่ จะมีมากกว่า
หนึง่ ลักษณะ เช่น จาแนกหมวดหมูข่ องสิ่งต่างๆ กระตุ้นให้ พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งเหล่านันให้
้ มีมมุ มอง
ต่างกัน มีการอภิปรายถึงที่มา ต้ นกาเนิด หรื อแหล่งผลิต การผลิต และสถานที่จาหน่าย
5. เปิ ดโอกาสให้ เด็กค้ นหาความสัมพันธ์ของสิ่งของ เหตุการณ์ และผู้คนทังด้
้ านกายภาพ
และระยะเวลา
6. ช่วยให้ เด็กเข้ าใจว่า ความคิดนันสามารถสื
้
่อสารได้ หลายรูปแบบโดยการใช้ สื่อ
สัญลักษณ์แสดงแทน
7. ส่งเสริมให้ เด็กวางแผนทากิจกรรมต่างๆ โดยนาประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้ วมา
ประกอบการพิจารณาวางแผน
8. เปิ ดโอกาสให้ เด็กสะท้ อนความรู้สกึ นึกคิดเกี่ยวกับการคิด และการทางาน
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เสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์ (2542) ได้ กล่าวถึงปั จจัยที่ทาให้ เกิดความใฝ่ รู้คือการสอนให้ ใฝ่ รู้
เป็ นการจัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้เนื ้อหาวิชาโดยผ่านทางปั ญหา โดยมีหลักการสอนดังนี ้
1. การสอนให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั การเรี ยนรู้ด้วยตนเองโดยผู้เรี ยนเป็ นผู้คิดและกระทาด้ วยตนเอง
เช่นเดียวกับการค้ นคว้ าทางวิทยาศาสตร์
2. การสร้ างเงื่อนไขในการเรี ยนรู้
2.1 สร้ างสถานการณ์ให้ เกิดความอยากรู้อยากเห็น
2.2 ให้ ผ้ เู รี ยนมีอิสระในการค้ นหาคาตอบโดยผู้เรี ยนกาหนดแนวทางความคิดใน
การแก้ ปัญหาเอง
2.3 ผู้เรี ยนต้ องมีความรู้พื ้นฐานกว้ างและเพียงพอ
2.4 ผู้สอนต้ องจัดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกการค้ นคว้ า การรวบรวมข้ อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลการสรุปผล และการอภิปราย
อารี ย์ พันธ์มณี (2545) กล่าวถึงปั จจัยที่เป็ นตัวทาให้ เกิดพฤติกรรมใฝ่ รู้คือ การสอนด้ วย
การฝึ กให้ เด็กได้ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดหาเหตุผล คิดจินตนาการ และประเมินสถานการณ์
ต่างๆ และการปลูกฝั งให้ ผ้ เู รี ยนสนใจเกาะติดสถานการณ์ รู้จกั ซักถาม ค้ นหา คาตอบ กระตือรื อร้ น
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
ข้ อเสนอแนะจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ เดวิส (1972) เสนอแนวการสอนอย่าง
สร้ างสรรค์ที่สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยนดังนี ้
1. ใช้ เทคนิคการสอนอย่างสร้ างสรรค์หรื อสอนให้ ผ้ เู รี ยนเกิดจินตนาการจากความคิดของ
ตนเอง กล้ าคิดสิ่งแปลงใหม่ และเป็ นประโยชน์
2. การให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ด้วยการลงมือกระทาเน้ นการปฏิบตั จิ ริง ไม่ใช่ "เรี ยนรู้มากกว่าเรี ยน
ทา เรี ยนจดจามากกว่าเรี ยนจัดการ เรี ยนรับมากกว่าเรี ยนให้ เรี ยนใช้ มากกว่าเรี ยนผลิต"
3. สอนให้ เด็กเรี ยนรู้ด้วยวิธีระดมพลังสมองเน้ นพลังกลุม่ และการทางานเป็ นทีมด้ วย
การช่วยกันคิดช่วยกันทาให้ ได้ ปริมาณความคิดมากและคุณภาพที่ดีในช่วงเวลา ซึง่ มีหลักปฏิบตั ิ
คือ "การประวิงการตัดสินใจ ส่งเสริมอิสระในการคิด ส่งเสริมปริมาณความคิด เน้ นการผสมผสาน
ปรุงแต่งความคิด"
4. สอนโดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้และการแก้ ปัญหาของทอแรนต์ นักจิตวิทยาและ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านความคิดสร้ างสรรค์และความเป็ นปั ญญาเลิศของผู้เรี ยน ยอมรับธรรมชาติของ
ผู้เรี ยนว่าโดยธรรมชาติผ้ เู รี ยนเป็ นผู้อยากรู้ อยากเห็น และอยากเรี ยนรู้ด้วยวิธีการสร้ างสรรค์
มากกว่าการบังคับให้ เรี ยน หรื อครูเป็ นศูนย์กลางการเรี ยน "Student Center" จะได้ รับการยอมรับ
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และเป็ นความต้ องการของผู้เรี ยนมากกว่า และผู้เรี ยนสามารถเรี ยนได้ ดีกว่า "การสอนอย่าง
สร้ างสรรค์จงึ ควรนามาสอนเพื่อพัฒนาความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนของผู้เรี ยน"
5. สอนโดยกิจกรรมที่สร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ เู รี ยนอยากเรี ยน อยากรู้ อยากแก้ ปัญหา
6. การสร้ างหรื อผลิตบางอย่าง และใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ โดยผู้เรี ยนเป็ นผู้สร้ าง
7. การใช้ คาถามของผู้เรี ยน (Using Pupil Question) จะทาให้ เกิดการเรี ยนรู้และสร้ าง
ทักษะในการค้ นหาคาตอบโดยการตังค
้ าถาม
ชิดสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้ : รจนารถ ชูใจ: มาลินี จาเนียร (2543) ได้ กล่าวถึงปั จจัยที่จะทา
ให้ เกิดความใฝ่ รู้ ดังนี ้
1. การเลียนแบบความใฝ่ รู้จากบิดา-มารดา จนติดเป็ นนิสยั
2. สถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนในสิ่งที่ตนอยากรู้ อยากเรี ยน ทาให้ ผ้ เู รี ยน
รู้สกึ ว่าตนเป็ นสิ่งหนึง่ ของการจัดการเรี ยนการสอน มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้น รู้สกึ รักที่
จะเรี ยน สนุกกับการเรี ยน การจัดหาตาราที่หลากหลาย ได้ พร้ อมและเพียงพอต่อความต้ องการ
รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ใช้ สื่อต่างๆ ได้ อย่างอิสระทุกเวลาที่ต้องการ โดยเฉพาะตาราที่พบว่าเป็ นสิ่ง
สาคัญที่จะสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนใฝ่ รู้
3. การเรี ยนแบบใช้ ปัญหาเป็ นหลัก เน้ นการใช้ ปัญหาซึง่ อาจเป็ นปั ญหาจากสถานการณ์
จริง หรื อมีปัญหาที่ผ้ สู อนเขียนขึ ้น เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการอยากรู้ และกาหนดวัตถุประสงค์
การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง พร้ อมทังไปศึ
้ กษาค้ นคว้ าจากแหล่งความรู้ตา่ งๆ อย่างกว้ างขวางเพื่อนา
ความรู้มาใช้ แก้ ปัญหา และยึดหลักการทางานเป็ นทีม
วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล (2540) เนื่องจากความใฝ่ รู้เป็ นคุณลักษณะที่เกิดขึ ้นจากการได้ ฝึก
ปฏิบตั ใิ นการแสวงหาความรู้อยูเ่ สมอ ด้ วยความตังใจ
้ จนเกิดเป็ นคุณลัก ษณะติดตัวผู้เรี ยนไป
ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดความใฝ่ รู้อย่างแท้ จริง ผู้เรี ยนควรได้ รับการฝึ กปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เกิด
ความชานาญในการแสวงหาความรู้ให้ มีประสิทธิภาพต่อไป กล่าวได้ วา่ การที่ผ้ เู รี ยนจะมีความใฝ่ รู้
ได้ นนั ้ ผู้เรี ยนต้ องเห็นคุณค่าของความรู้ที่จะได้ จากการแสวงหาความรู้ ดังนันความรู
้
้ สกึ เห็นคุณค่า
ของความรู้และคุณค่าของการแสวงหาความรู้จงึ เอื ้อต่อกัน
ศิริพร ลักษณาภิรมย์ (2548) ปั จจัยที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความใฝ่ รู้นนเกิ
ั ้ ดขึ ้นจากทังตั
้ ว
ผู้เรี ยนเองและบุคคลที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ซึง่ อาจเป็ นเพื่อน บิดา มารดา ครู-อาจารย์ หรื อผู้บริหาร
การศึกษา ที่ใช้ วิธีสอนการจัดกิจกรรม การฝึ กฝนต่างๆ ในการจูงใจ กระตุ้น และส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยน
เกิดการแสวงหาความรู้ขึ ้นมา จนผู้เรี ยนประพฤติปฏิบตั ติ ามจนกลายเป็ นพฤติกรรมของความใฝ่ รู้
ขึ ้นมา
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สรุปได้ วา่ ปั จจัยที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความใฝ่ รู้นนเกิ
ั ้ ดขึ ้นจากทังตั
้ วผู้เรี ยนเองและบุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องซึง่ อาจเป็ นเพื่อน บิดา มารดา ครู -อาจารย์ หรื อผู้บริหารการศึกษา ที่ใช้ วิธีการสอน
การจัดกิจกรรม การฝึ กฝนต่างๆ ในการจูงใจ กระตุ้นและส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการแสวงหาความรู้
ขึ ้นมา จนผู้เรี ยนประพฤติปฏิบตั ิตามจนกลายเป็ นพฤติกรรมของความใฝ่ รู้ขึ ้นมา
4.3 คุณลักษณะของความใฝ่ รู้
เมื่อทราบถึงความสาคัญของคุณลักษณะใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนแล้ วจะทาการส่งเสริมความใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ยนด้ วยแนวทางต่างๆ ให้ เกิดกับตัวผู้เรี ยน คาถามคือ เมื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนด้ วย
แนวทางต่างๆ แล้ วจะทราบได้ อย่างไรว่าผู้เรี ยนเกิดคุณลักษณะความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน เพื่อตอบคาถาม
นี ้องค์กร และนักวิชาการศึกษาต่างๆ จึงได้ กาหนด และทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ที่มีความใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ยนไว้ ในหลายความคิดดังนี ้
กระทรวงศึกษาธิการ (2548) ได้ กาหนดคุณลักษณะของผู้ที่มีความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนว่าเป็ นผู้ที่มี
ความกระตือรื นร้ น ตังใจมุ
้ ง่ มัน่ ในการเรี ยน ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์โดยการแสวงหาความรู้
สืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู้ทงภายใน
ั้
และภายนอกโรงเรี ยน จดบันทึกสรุปความรู้และ
ประสบการณ์ ถ่ายทอด และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ าให้ แก่ผ้ อู ื่น
สถาบันแนะแนวเบิร์กแมน อ้ างถึงใน พรพรรณ อุทยั วี (2544) ให้ ทศั นะเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผู้เรี ยนที่มีความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนว่าจะมีพฤติกรรมได้ แก่ มีความสามารถในการเข้ าถึง
แหล่งข้ อมูลข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ทนั กับโลกปั จจุบนั มีทกั ษะใน
กระบวนการค้ นคว้ าและวิจยั เพื่อให้ ทนั กับเหตุการณ์ในโลกปั จจุบนั ที่ทกุ คนจาเป็ นต้ องมี
ความสามารถในการวิเคราะห์/วิจยั และประเมินผลข้ อมูลต่างๆ ได้ อย่างชาญฉลาด มี
ความสามารถในการเข้ าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอีกทังยั
้ งให้ บริการ
ได้ อย่างทัว่ ถึงในทุกสถานที่ไม่มีข้อจากัดเรื่ องเวลา และเทคโนโลยีที่จะร่วมมือกันเรี ยนรู้เพื่อให้
เข้ าใจอย่างแจ่มแจ้ ง และคุ้มค่าเกี่ยวกับองค์กรต่างๆ มีทกั ษะในการเพิ่มพูนองค์ความรู้เป็ น
ประชากรที่มีดีในสังคมประชาธิปไตยและเป็ นประชากรที่ดีของโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์ มีทกั ษะ การ
เป็ นผู้นาในโลกที่เราทังหลายก
้
าลังถูกกดดันให้ เป็ นผู้ที่เสียสละให้ มาก และมีการเรี ยนรู้การ
ประเมินผลด้ วยตนเอง คือ การพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่องซึง่ สามารถนาไปประยุกต์ใช้
เกี่ยวกับตนเองในการเรี ยนรู้
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2540) กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีความสนใจ
ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน ควรมีลกั ษณะดังนี ้
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1. มีความชอบ ชื่นชมและการเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ
2. มีความใฝ่ ฝั นและจินตนาการ
3. มีการแสวงหาแนวทางใหม่
4. มีความกระตือรื อร้ น อยากรู้อยากเห็น
5. มีความตังใจ
้ การเอาใจใส่ทาให้ ดีกว่าเดิมอยูเ่ สมอ
6. มีความกล้ า การริเริ่มและการตัดสินใจ
7. มีความเพียรพยายาม มุง่ มัน่ บากบัน่ มีความสงบ มีสมาธิในการทาสิ่งต่างๆ ไม่ย่อท้ อ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) กล่าวถึง ลักษณะของผู้ที่มีความใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ยน ดังนี ้
1. มีนิสยั รักการอ่าน
2. มีความกระตือรื อร้ น
3. กล้ าแสดงความคิดเห็น
4. ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
5. ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์
สุภาพร มากแจ้ ง (2544) กล่าวถึงคุณลักษณะของความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนตามแนวพระราชจริย
วัตรและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดชได้ ดงั นี ้
1. มีความอยากรู้
2. มีความตังใจจริ
้
ง มุง่ มัน่ ที่จะรู้
3. มีความรักเรี ยน
4. มีเหตุผล
5. ความคิดริเริ่ม
6. การฝึ กฝนค้ นคว้ า
การใฝ่ รู้เกิดจากการเรี ยนรู้หรื อประสบการณ์ของบุคคล ที่เกิดจากการเลียนแบบจากตัว
แบบ และเกิดจากจิตสานึกในการศึกษา เมื่อพบเห็นสิ่งใด ประสบการณ์ใดก็สนใจอยากเรี ยนรู้
และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่สนใจ อยากรู้ และพัฒนาไปสูด่ ้ านอื่นๆ หรื อสิ่งอื่นๆ ต่อไปจน
เกิดเป็ นนิสยั ใฝ่ รู้ การใฝ่ รู้เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมทัว่ ไปของบุคคลทังภายในและภายนอกให้
้
ความสนใจสิ่งต่างๆรอบตัว อยากรู้อยากศึกษา ที่สามารถสังเกตได้ จากการแสดงออกของบุคคล
นันโดยการใช้
้
คาถาม การสืบสวน การทดลอง การทางาน การแสดงความกระตือรื อร้ นขณะ
สนทนา
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ผู้ที่มีนิสยั ใฝ่ รู้และสามารถคิดอย่างมีเหตุผล เป็ นผู้ที่มีการเรี ยนรู้อยูเ่ สมอ สามารถตัง้
คาถามและแสวงหาความรู้ความจริงได้ ด้วยตนเอง แก้ ปัญหาด้ วยการแสวงหาทางเลือกและ
ตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสม วิเคราะห์สิ่งต่างๆได้ รวมทังสามารถเลื
้
อกและสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อนาไปใช้ อย่างเหมาะสม (พรสวรรค์ พิมพ์พะนิตย์, 2537) นอกจากนี ้ผู้ที่มีความใฝ่ รู้ยงั มี
ลักษณะเป็ นคนช่างสังเกตสิ่งต่างๆ ที่อยูร่ อบตัว มักสงสัย ชอบซักถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ สิ่งที่พบ
เห็น และเรื่ องราวต่างๆ เป็ นคนไม่นิ่ง ชอบศึกษาค้ นคว้ าอยูเ่ สมอ ชอบอ่านหนังสือ ฟั งข่าวสาร และ
สะสมภาพเกี่ยวกับความรู้ มีความคิดสร้ างสรรค์อยูเ่ สมอ เป็ นคนขยัน มานะบากบัน่ และมีความ
สนุกสนานทังในการเรี
้
ยนและการทางาน (วินยั พัฒนรัฐ และคณะ, 2538)
ยุคลธร บุคคลที่มีคณ
ุ ลักษณะใฝ่ รู้ เป็ นผู้ที่มีความสนใจเรี ยนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวอยูเ่ สมอ
โดยการอ่าน การฟั งข่าวสาร สอบถามผู้ร้ ู สามารถคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อย่างมี
เหตุผล ส่งผลให้ บคุ คลนันมี
้ ความสุขในการเรี ยนและการทางาน
จากที่ได้ ศกึ ษาความหมายข้ างต้ น ผู้วิจยั สามารถสรุปได้ ว่า ความใฝ่ รู้ คือ คุณลักษณะของ
ผู้เรี ยนที่ประกอบไปด้ วยความอยากรู้อยากเห็น ความตังใจ
้ กล้ าคิดริเริ่ม เพียรพยายาม การใช้
เหตุผล และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
4.4 ประเภทของการใฝ่ รู้
ประเภทของการใฝ่ รู้สามารถจาแนกออกโดยการจาแนกตามเกณฑ์ตา่ งๆ ดังนี ้ (บุญชิต มณีโชติ,
2540)
1. การจาแนกตามเป้าหมายของการกระทา สามารถแบ่งได้ เป็ น 4 ด้ าน คือ
1) การใฝ่ รู้ด้านครอบครัว เป็ นการมุง่ แสวงหาหนทาง วิธีการ ที่จะทาให้ ครอบครัว
มีความสุขความเจริญ สมาชิกแต่ละคนอยูร่ ่วมกันอย่างรักใคร่กลมเกลียว มุง่ พัฒนาความเป็ นอยู่
ของครอบครัวให้ เจริ ญก้ าวหน้ า พฤติกรรมที่แสดงออกเช่นการสนใจศึกษาครอบครัวที่ประสบ
ความสาเร็จ การสนมนากับผู้ที่มีประสบการณ์ การค้ นคว้ าจากตารา โทรทัศน์ สื่อต่างๆ
2) การใฝ่ รู้ด้านสังคม เป็ นการมุง่ แสวงหา ไขว่คว้ าให้ ได้ มาซึง่ สัมพันธภาพกับ
บุคคลต่างๆ ในสังคม ค้ นคว้ าวิธีการและกระทาตามแนวทางที่ตนคิดว่าจะสมหวังดังเป้าหมายได้
ผู้ที่ใฝ่ รู้ด้านสังคม จะต้ องการให้ ผ้ อู ื่นยอมรับ เคารพรัก นับถือ เห็นคุณค่าของตนเอง พฤติกรรมที่
แสดงออกมามักเข้ ารับการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ การเข้ าสังคม แสวงหาค้ นคว้ าหาแนวทาง
ที่จะทาให้ บรรลุความปรารถนา
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3) การใฝ่ รู้ด้านวิชาการ เป็ นการใฝ่ รู้ที่เกี่ยวกับความรู้ในศาสตร์ ตา่ งๆ ทังศาสตร์
้
ที่เกี่ยวข้ องกับอาชีพของตนและศาสตร์ อื่นๆ ไม่จากัด ต้ องการมีความรู้เพิ่มเติม รู้ให้ ลึกและรู้ให้
กว้ าง นาความรู้ที่ได้ ใหม่มาพัฒนา เชื่อมโยงกับความรู้เก่า เพื่อสร้ างเป็ นความรู้ใหม่ที่พิเศษกว่าขึ ้น
ไปอีก พฤติกรรมใฝ่ รู้ด้านวิชาการแสดงออกโดยการค้ นคว้ าตารา เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ตา่ งๆ
เทคโนโลยี หรื อแม้ แต่การศึกษาสอบถาม สนทนาจากผู้ร้ ู ผู้ที่ประสบการณ์
4) การใฝ่ รู้ด้านอาชีพ เป็ นความสนใจ ความต้ องการที่จะพัฒนาอาชีพของ
ตนเองให้ ก้าวหน้ าโดดเด่น มัน่ คง มีความเพียรพยายามโดยไม่ยอ่ ท้ อต่ออุปสรรค เพื่อให้ ได้ มาซึง่
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ มีความสุขและมีความพอใจกับอาชีพที่ทา พฤติกรรมใฝ่ รู้ด้านอาชีพแสดงออกใน
ลักษณะของความทะเยอะทะยาน พยายามปฏิบตั สิ ิ่งต่างๆของตนเองให้ ดีเสมอ มีความหวังที่จะ
ให้ อาชีพที่ตนทา หรื อตาแหน่งที่หน้ าที่การงานของตนมัน่ คง ก้ าวหน้ า เป็ นที่ยอมรับ มีความตังใจ
้
ในการทางาน และมุง่ ศึกษาวิธีการและปฏิบตั ติ ามแนวทางที่ค้นพบเพื่อไปสูเ่ ป้าหมาย
2. การจาแนกตามแรงจูงใจหรื อความต้ องการของบุคคล แบ่งเป็ น 3 ด้ านคือ
1) การใฝ่ รู้ ด้านผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การที่บคุ คลมีความต้ องการประสบผลสาเร็ จ
มุง่ ปรารถนาที่จะทาให้ ผลการเรี ยนดีขึ ้นด้ วยฝี มือตนเอง และแสวงหาแนวทาง วิธีการต่างๆที่จะมา
พัฒนาปรับปรุงผลการเรี ยนให้ ดียิ่งๆขึ ้น มีความต้ องการที่จะควบคุมผลพฤติกรรมการใฝ่ รู้ที่
แสดงออก เช่น การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง การตังใจเรี
้ ยน สนใจ และอยากเรี ยนตลอดเวลา การ
นาผลของความรู้ที่ได้ มาพัฒนาปรับปรุงการเรี ยนให้ ดียิ่งขึ ้น
2) การใฝ่ รู้ด้านอานาจ หมายถึง การที่บคุ คลมีความต้ องการมีอานาจเหนือ
บุคคลอื่น แสวงหาวิธีการที่จะๆได้ มาซึง่ อานาจ และเป็ นที่ยอมรับของผู้อื่นชอบแสดงออกถึง
การแสดงอานาจชอบเป็ นผู้นากลุม่ พฤติกรรมการใฝ่ รู้ที่แสดงออก เช่น สนใจและศึกษาวิธีการ
สร้ างอานาจให้ กบั ตนเอง ชอบเป็ นผู้นากลุม่ ศึกษาหาความรู้โดยการสังเกตจากบุคคลที่เป็ น
ตัวอย่างของผู้มีอานาจในทางชอบธรรม เป็ นต้ น
3) การใฝ่ รู้ด้านความสัมพันธ์ หมายถึง การที่บคุ คลสนใจและปรารถนาที่จะมี
ความสัมพันธ์กบั ผู้อื่น พยายามแสวงหาแนวทาง วิธีการต่างๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ ตนเป็ นที่
ยอมรับของกลุม่ ของสังคม เป็ นที่ต้องการของสังคม เป็ นที่ร้ ูจกั และตนก็ต้องการรู้จกั ผู้อื่นด้ วย
พฤติกรรมการใฝ่ รู้ที่แสดงออกได้ แก่ การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจากเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์
เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ หรื อการสร้ างสัมพันธภาพ การสังเกตจากตัวแบบ การฝึ กฝนพัฒนาตนเอง
ตามแบบที่รับรู้ เป็ นต้ น
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3. การจาแนกลักษณะวิธีการค้ นหาความรู้ แบ่งเป็ น 3 ประเภทดังนี ้
1) การใฝ่ รู้โดยการเข้ าชันเรี
้ ยนตามหลักสูตรที่กาลังศึกษา มีการแสดงออกใน
ลักษณะที่สนใจ กระตือรื อร้ น และต้ องการที่จะมีสว่ นร่วมในการจัดการเรี ยนการสอน มีการเตรี ยม
ตัวค้ นคว้ าล่วงหน้ าก่อนเข้ าชันเรี
้ ยน ตังใจ
้ สนใจ และอยากเรี ยนตลอดเวลา หากสงสัย ไม่แน่ใจ
หรื อขัดแย้ ง จะแสวงหาแนวทางแก้ ไข อาจทาได้ โดยการสนทนากับผู้ร้ ู สนทนา ซักถาม และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พยายามนาความรู้ที่ได้ มาจากการเรี ยน มาใช้ ในการพัฒนาปรับปรุง
การเรี ยนให้ ดีขึ ้น
2) การใฝ่ รู้โดยการศึกษาด้ วยตนเอง เนื่องจากบุคคลแต่ละคนมีโอกาสและ
ความต้ องการหรื อความมุง่ หวังแตกต่างกัน การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง วิธีการค้ นคว้ าหาความรู้
มักทาโดยการสนทนากับผู้ร้ ู ผู้ที่มีประสบการณ์หรื ออาจสังเกตและเลียนแบบจากสิ่งที่พบเห็นซึง่
ตรงกับความมุง่ หวังของตน นอกจากนี ้ก็อาจศึกษาตารา เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีตา่ งๆ เข้ า
ร่วมประชุม เข้ าฟั งบรรยายตามโอกาสที่ตนจะทาได้ หรื ออาจศึกษาทางไปรษณีย์ในวิชาที่ตนสนใจ
3) การใฝ่ รู้โดยการเข้ าร่วมการศึกษาต่อเนื่อง การอบรม การสัมมนา การประชุม
รูปแบบต่างๆ และการศึกษาดูงาน บุคคลที่ใฝ่ รู้ประเภทนี ้ จะมีความสนใจและอยากจะศึกษาใน
ระดับที่สงู ขึ ้นหรื อเข้ าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อนาความรู้ที่ได้ มาพัฒนาปรับปรุงตน บุคคลพวกนี ้จึง
มักมีโอกาสและความต้ องการจะพัฒนาตนเอง ด้ วยวิธีการค้ นคว้ าหาความรู้แบบนี ้สูงกว่าวิธีอื่นๆ
4. การจาแนกการใฝ่ รู้ตามผลการเรี ยน แบ่งเป็ น 3 ด้ านดังนี ้
1) การใฝ่ รู้ด้านความรู้ ความเข้ าใจ และการคิดวิเคราะห์ เป็ นพฤติกรรมที่อยู่
ภายในที่ตอบสนองต่อความรู้สกึ หรื อความต้ องการที่เกิดขึ ้น เป็ นการแสดงถึงว่ามีข้อมูลความรู้มี
ความสามรถที่จะคิดค้ นวิธีการที่เกิดขึ ้น เป็ นการแสดงถึงว่ามีข้อมูลความรู้มีความสามารถที่จะ
คิดค้ นวิธีการต่างๆ ที่จะนาไปสูเ่ ป้าหมายที่ต้องการ
2) การใฝ่ รู้ด้านความรู้สกึ ค่านิยม เจตคติ เป็ นพฤติกรรมที่แสดงถึงความ
ต้ องการยอมรับ ความรู้สึกอยากได้ ความรู้ อยากรู้อยากเห็น อยากพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ ดีขึน้
สนใจจะแสวงหาความรู้
3) การใฝ่ รู้ด้านทักษะหรื อการปฏิบตั ิ เป็ นพฤติกรรมที่แสดงถึงว่าบุคคลนันเป็
้ น
ผู้ที่มีการใฝ่ รู้ และมีทกั ษะที่จะได้ มาซึง่ เป้าหมายที่ต้องการ เช่น ทักษะในการค้ นคว้ า ทักษะในการ
แก้ ปัญหา ทักษะในการตัดสินใจ เป็ นต้ น
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จะเห็นได้ วา่ การใฝ่ รู้สามารถแบ่งประเภทได้ จากหลายลักษณะ การจัดประเภทในแต่ละ
ลักษณะนันช่
้ วยอธิบายถึงแนวคิด ความสนใจด้ านต่างๆ และวิธีการแสวงหาความรู้ ของการใฝ่ รู้
แต่ละประเภททาให้ เข้ าใจได้ ดีขึ ้น
4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความใฝ่ รู้
ศศิธร เล็กศรี สขุ (2525) ได้ ศกึ ษาพบว่า การทดสอบย่อยด้ วยแบบสอบอัตนัยจะส่งผลให้
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่ากลุม่ ที่ได้ รับการทดสอบย่อยด้ วยข้ อสอบปรนัย
บุญชิต มณีโชติ (2540) ได้ ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การจัดการเรี ยน การสอน
แบบมีสว่ นร่วมกับพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนของนักศึกษาพยาบาล โดยการให้ กลุม่ ตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามการจัดการเรี ยนการสอนแบบมีสว่ นร่วม และ แบบสอบถามพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน ซึง่
แบบสอบถามนี ้สร้ างโดยใช้ เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) พบว่านักศึกษาพยาบาลศึกษา
ชันปี
้ 4 ได้ มีสว่ นร่วมในการจัดการเรี ยนการสอน ระดับปานกลาง และมีพฤติกรรม ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน
ค่อนข้ างมาก การจัดการเรี ยนการสอนแบบมีสว่ นร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใฝ่
รู้ใฝ่ เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล (2540) ได้ ศกึ ษาวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้
สาระอิงบริ บท เพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้ ของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า 1.รูปแบบ
การสอนที่พฒ
ั นาขึ ้น สามารถส่งเสริมความใฝ่ รู้แก่นกั เรี ยน ด้ วยการนาเสนอสาระอิงบริบท ซึง่ เป็ น
จุดรวมของเนื ้อหาสาคัญของบทเรี ยนที่มีความครอบคลุม ซับซ้ อนและน่าสนใจเพียงพอที่จะ
กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยน กาหนดประเด็นค้ นคว้ าและดาเนินการค้ นคว้ าด้ วยวิธีการต่างๆ แล้ วสรุปเชื่อมโยง
ความรู้ที่ได้ รับกับสาระอิงบริ บทเดิม และสามารถนาความรู้ที่ได้ ทงหมด
ั้
ไปใช้ ในการกาหนด
ประเด็นค้ นคว้ าใหม่ตอ่ ไป 2. นักเรี ยนกลุม่ ทดลองมีทกั ษะการแสวงหาความรู้ สูงกว่านักเรี ยนกลุม่
ควบคุม นักเรี ยนกลุม่ ทดลองมีทกั ษะการแสวงหาความรู้หลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลอง
และมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างการสอนตามรูปแบบการสอน กับระดับแต้ มเฉลี่ยทางการเรี ยนต่อทักษะ
การแสวงหาความรู้ ซึง่ เมื่อทดสอบในแต่ละระดับพบว่า นักเรี ยนกลุม่ ทดลองมีทกั ษะการแสวงหา
ความรู้ สูงกว่านักเรี ยนกลุม่ ควบคุมในแต่ละระดับแต้ มเฉลี่ยทางการเรี ยน ทุกระดับ 3.นักเรี ยนกลุม่
ทดลองมีเจตคติตอ่ การแสวงหาความรู้ สูงกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุม และนักเรี ยนกลุม่ ทดลองมีเจต
คติตอ่ การแสวงหาความรู้หลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลอง แต่ไม่มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างการ
สอนตามรูปแบบการสอน กับระดับแต้ มเฉลี่ยทางการเรี ยนต่อเจตคติตอ่ การแสวงหาความรู้ ซึง่ เมื่อ
ทดสอบรายคูพ่ บว่า นักเรี ยนที่มีระดับแต้ มเฉลี่ยทางการเรี ยนสูง มีเจตคติตอ่ การแสวงหาความรู้สงู
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กว่า นักเรี ยนที่มีระดับแต้ มเฉลี่ยทางการเรี ยนปานกลางและต่า และนักเรี ยนที่มีระดับแต้ มเฉลี่ย
ทางการเรี ยนปานกลาง มีเจตคติตอ่ การแสวงหาความรู้สงู กว่า นักเรี ยนที่มีระดับแต้ มเฉลี่ยทางการ
เรี ยนต่า เมื่อทดสอบในแต่ละระดับพบว่า นักเรี ยนกลุม่ ทดลองมีเจตคติตอ่ การแสวงหาความรู้ สูง
กว่านักเรี ยนกลุม่ ควบคุมในแต่ละระดับแต้ มเฉลี่ยทางการเรี ยน ทุกระดับ 4.นักเรี ยนกลุ่มทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกลุม่ วิชาสร้ างเสริมประสบการณ์ชีวิตหลังการทดลองสูงกว่านักเรี ยนกลุม่
ควบคุม
ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้ (2542) ได้ ทาการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนก่อนและ
หลังการเรี ยนโดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบสอบถามพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการเรี ยนโดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก ผลการวิจยั
ปรากฏว่า ก่อนและหลังการเรี ยนโดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก นักศึกษาพยาบาลรับรู้วา่ ตนเอง มี
พฤติกรรมการใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนในระดับค่อนข้ างมาก และแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ความ
คิดเห็นต่อการเรี ยนโดยใช้ ปัญหาเป็ นหลักพบว่า หลังเรี ยนนักศึกษาชอบการเรี ยนโดยใช้ ปัญหาเป็ น
หลักมากขึ ้นกว่าก่อนเรี ยน
มาสริน จันทร์ งาม (2543) ได้ ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบการใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนและความสามารถ
ในการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังจากการจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้ น
วิจยั และเปรี ยบเทียบการใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน และความสามารถการคิดวิจารณญาณระหว่างกลุม่ ที่ได้ รับ
การจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้ นวิจยั และกลุม่ ที่ได้ รับการสอนแบบปกติ เครื่ องมือที่ใช้
ประกอบการวิจยั คือ แผนการสอนเน้ นวิจยั คูม่ ืออาจารย์ คูม่ ือนักศึกษา และแบบสอบถาม
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ผลการวิจยั พบว่า การใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนของ
นักศึกษาพยาบาล กลุม่ ที่ได้ รับการสอนแบบเน้ นวิจยั หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ความสามารถในการคิดวิจารณญาณของกลุม่ ที่ได้ รับการสอนแบบเน้ นวิจยั
ก่อนและหลังการสอน ไม่แตกต่างกัน การใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนและความสามารถในการคิดวิจารณญาณ
ของศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการสอนในกลุม่ ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนการสอนแบบวิจยั และ
กลุม่ ที่ได้ รับการสอนแบบปกติไม่แตกต่างกัน
นิรันดร์ ตังธี
้ ระบัณฑิตกุล และคณะ (2543)ได้ ทาการวิจยั เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร
ด้ านตัวนักเรี ยน ด้ านสภาพแวดล้ อมทางบ้ านและด้ านโรงเรี ยน กับคุณลักษณะการใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น เพื่อหาปั จจัยที่สง่ ผลต่อคุณลักษณะการใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น และเพื่อสร้ างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานจาก
ปั จจัยที่สง่ ผลต่อคุณลักษณะการใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้ แบบสอบถามผลการวิจยั พบว่า
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ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะการใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน คือแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ การเปิ ดรับ
สื่อมวลชน นิสยั รักการอ่าน การเสริมแรงของผู้ปกครอง การเสริมแรงของครู ตัวแปรทัง้ 6 ยังมี
อานาจการพยากรณ์ที่มีตอ่ คุณลักษณะการใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนในระดับมาก โดยได้ สร้ างสมการพยากรณ์
ทังคะแนนดิ
้
บและคะแนนมาตรฐานไว้ ด้วย
ยุพิน โกณฑาและคณะ (2544) ได้ ทาการวิจยั เพื่อเปรี ยบเทียบคุณลักษณะนิสยั ใฝ่ รู้ใฝ่
เรี ยนและเจตคติตอ่ คุณลักษณะใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ก่อนและหลังการ
ได้ รับการพัฒนาโดยใช้ ชดุ กิจกรรม โดยให้ อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินคุณลักษณะนิสยั ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน
ของนักเรี ยน นักเรี ยนประเมินตนเองในด้ านคุณลักษณะนิสยั ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน และเจตคติตอ่
คุณลักษณะใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน แล้ วนาผลที่ได้ มาเปรี ยบเทียบกันก่อนและหลังการพัฒนาโดยใช้ ชดุ
กิจกรรม ผลปรากฏว่า คะแนนคุณลักษณะนิสยั ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนและเจตคติตอ่ คุณลักษณะนิสยั ใฝ่ รู้ใฝ่
เรี ยนอยู่ในระดับสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญหลังได้ รับการพัฒนาโดยใช้ ชดุ กิจกรรม
วัฒนา พัชราวนิช (2544) ได้ ศกึ ษาจิตลักษณะที่สอดคล้ องกับปรัชญาของคณะครุศาสตร์
ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยนจิตลักษณะใฝ่ รู้อยูใ่ นระดับปาน
กลาง
ดี สูงสว่าง (2546) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถและเจตคติในการแสวงหา
ความรู้ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โดยการใช้ กระบวนการเรี ยนรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ในชุมชน
และธรรมชาติ พบว่า ความสามารถในการแสวงหาความรู้ของผู้เรี ยนที่แสดงออกขณะเรี ยนรู้จาก
แหล่งเรี ยนรู้ คือ ผู้เรี ยนส่วนใหญ่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงขณะเดินทางไปในแหล่งเรี ยนรู้ ศึกษาเรี ยนรู้
ตามวิธีการที่วางแผนไว้ พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และข้ อคิดเห็นระหว่างเพื่อนในกลุม่ ขณะศึกษา
ในแหล่งเรี ยนรู้ ดาเนินงานต่างๆที่ได้ รับมอบหมายร่วมกันด้ วยความเต็มใจและกระตือรื อร้ น เคารพ
และตังใจฟั
้ งวิทยากร และร่วมกิจกรรมตามที่ได้ วางแผนไว้ อยูใ่ นระดับมาก ส่วนความคิดเห็นต่อ
การปฏิบตั แิ ละการได้ ร่วมกิจกรรมการเรี ยนรู้ คือ ผู้เรี ยนได้ รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติม ได้ ทางาน
ร่วมกับกลุม่ เพื่อนใหม่ๆ ได้ ปฏิบตั จิ ริงและได้ ทางานกลุม่ อย่างสนุกสนาน แม้ จะขัดแย้ งกันแต่ก็
ทางานสาเร็จ และคิดว่าการปฏิบตั งิ านกลุม่ นัน้ ได้ ฝึกความสามัคคีและได้ ผลงาน รวมถึงรู้สกึ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ดีใจที่มีโอกาสได้ ร่วมกิจกรรมนี ้ และรู้สกึ ว่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ รับ
เป็ นสิ่งทีมีคณ
ุ ค่า
ปิ ลนั ญา วงศ์บญ
ุ (2550) ได้ ศกึ ษาคุณลักษณะใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยน ช่วงชันที
้ ่3
โรงเรี ยนยอแซฟอุปถัมภ์ พบว่า นักเรี ยนบางคนมีความเอาใจใส่ตอ่ การเรี ยน ตังใจเรี
้ ยน มีความ
พยายามในการเรี ยนสม่าเสมอ ชอบค้ นคว้ าหาความรู้ และมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยน และ
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อาจจะมีนิสิตบางคนที่มีพฤติกรรมไม่ชอบที่จะต้ องค้ นคว้ าหาความรู้ ไม่ตงใจเรี
ั ้ ยน ไม่เอาใจใส่ตอ่
การเรี ยน ไม่มีความขยันหมัน่ เพียร ซึง่ ส่งผลให้ คณ
ุ ลักษณะความใฝ่ รู้ลดน้ อยลง
สุพลา ทองแป้น และคณะ(2552) พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ วิธีสอนแบบ
สืบเสาะ หาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้ คาถาม เป็ นวิธีที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยผู้วิจยั ได้ ใช้
คาถามตามแนวคิดของบลูม ซึง่ เป็ นคาถามที่ถามจากระดับง่ายไปสูร่ ะดับยาก เพื่อเน้ นให้ นกั เรี ยน
คิดอย่างเป็ นระบบ โดยในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้นนผู
ั ้ ้ วิจยั ได้ จดั กิจกรรมหรื อสถานการณ์ที่
กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยจัดในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่
ซ ้าซาก ให้ เหมาะสมกับความต้ องการ และพัฒนาการของผู้เรี ยนแต่ละคน ที่สาคัญครูต้องคอย
กระตุ้นโดยใช้ คาถามให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจ ใฝ่ รู้ต้องการคิดค้ นหาคาตอบที่ถกู ต้ อง จึงส่งผลให้
ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนสูงขึ ้น
Pamela Jane Riggs (1995) ได้ ทาการศึกษาเพื่อทดสอบการเพิ่มคุณค่าของการ
พัฒนาการรู้หนังสือของนักเรี ยนเกรด 4 โดยใช้ ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งในการทดสอบนักเรี ยน
เช่น แถบบันทึกเสียง วีดีโอ สมุดโน้ ต นักเรี ยนได้ มีโอกาสเลือกหัวข้ อที่นกั เรี ยนสนใจ แล้ วศึกษา
แหล่งข้ อมูลของเรื่ องที่สนใจ โดยใช้ สมุดโน้ ต การถ่ายเอกสาร แล้ วนาเสนอผลงานในห้ องเรี ยน
เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ พฒ
ั นาการใช้ คาถาม มีความรับผิดชอบในการรู้หนังสือในเรื่ องที่เลือก มีทศั นคติ
ที่ดีตอ่ การรู้หนังสือตลอดการสารวจ การได้ ทางานอิสระก่อให้ เกิดความมัน่ ใจและตังใจ
้ สะท้ อนให้
เกิดความสนใจ รวมทังเอาใจใส่
้
ประเด็นสาคัญ นอกจากนี ้ อิทธิพลของกลุม่ การสนับสนุนและ
ชมเชยก็มีผลต่อการรู้หนังสือ นักเรี ยนสามารถที่จะเลือกเรี ยนในสิ่งที่สนใจแตกต่างจากการสอน
แบบเดิม เป็ นเหตุให้ นกั เรี ยนเกิดความกระฉับกระเฉง มีการควบคุมและประเมินตนเอง และความ
ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนจะทาให้ นกั เรี ยนรู้สกึ ตื่นเต้ นที่จะได้ อา่ นหรื อจะได้ เขียน
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิง
ด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี เป็ นงานวิจยั เชิง
วิจยั และพัฒนา ( Research and Development) มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิงเพื่อใช้ ในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหา
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
3. เพื่อศึกษาผลของการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วย
วิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
4. เพื่อนาเสนอรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบ และขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนแบบแก้ ปัญหา
ร่วมกัน การบูรณาการโมบายเลิร์นนิง และความใฝ่ รู้
ขัน้ ตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วย
วิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้
ขัน้ ตอนที่ 3 ศึกษาผลของการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบาย
เลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้
ขัน้ ตอนที่ 4 นาเสนอรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วย
วิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้
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ภาพที่ 3 ขันตอนการพั
้
ฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาองค์ ประกอบ และขัน้ ตอนการจัดการเรียนแบบแก้ ปัญหาร่ วมกัน
การบูรณาการโมบายเลิร์นนิง และความใฝ่ รู้
1.1 ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนแบบแก้ ปัญหาร่วมกัน และการบูรณาการ
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
โมบายเลิ
1. ร์นนิง
1.2 ศึกษาข้
2. อมูลเกี่ยวกับความใฝ่ รู้
1.3 สารวจความคิดเห็นของนิสิตระดับปริ ญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเรื่ อง
กลุ่มตัของการเรี
วอย่ างทีย่ ใช้นการสอนโมบายเลิ
ในการวิจัย
ร์นนิง
1.4 กาหนดกรอบแนวคิดของการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้
ขัน้ ตอนที่ 2 พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่ วมกันเพื่อส่ งเสริมความใฝ่ รู้ สาหรั บนักศึกษาปริญญาตรี
2.1 พัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันที่
สร้ างขึ ้นจากการศึกษาข้ อมูล สภาพความต้ องการและสภาพทัว่ ไปของผู้เรี ยน ตามกรอบ
แนวคิดที่ได้ กาหนดไว้
2.2 รับรองรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ขัน้ ตอนที่ 3 ศึกษาผลของการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิง
ด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่ วมกันเพื่อส่ งเสริมความใฝ่ รู้
3.1 กาหนดกลุม่ ตัวอย่าง
3.2 วัดคุณลักษณะความใฝ่ รู้ ของผู้เรี ยนก่อนการใช้ รูปแบบ
3.3 ทดลองใช้ รูปแบบ
3.4 วัดคุณลักษณะความใฝ่ รู้ ของผู้เรี ยนหลังการใช้ รูปแบบ
ขัน้ ตอนที่ 4 นาเสนอรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่ วมกันเพื่อส่ งเสริมความใฝ่ รู้
4.1 ผู้วิจยั ปรับปรุงแก้ ไขและสรุปรูปแบบ
4.2 นารูปแบบให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิตรวจสอบเพื่อรับรองรู ปแบบ

50
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบ และขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนแบบแก้ ปัญหาร่วมกัน
การบูรณาการโมบายเลิร์นนิง และความใฝ่ รู้ ประกอบด้ วย
1.1 ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนแบบแก้ ปัญหาร่วมกัน ซึง่ ประกอบด้ วย
องค์ประกอบและขันตอนของการจั
้
ดการเรี ยนแบบแก้ ปัญหาร่วมกัน และการบูรณาการ
โมบายเลิร์นนิง รวมถึงแนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนามาเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการกาหนด
องค์ประกอบและขันตอนของการจั
้
ดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหา
ร่วมกัน
1.2 ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับความใฝ่ รู้ ซึง่ ประกอบด้ วยปั จจัยที่ทาให้ เกิดความใฝ่ รู้
คุณลักษณะของผู้ที่มีความใฝ่ รู้ และแนวคิดหลักการที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนามาเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานใน
การกาหนดคุณลักษณะของความใฝ่ รู้
1.3 ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเรื่ องของ
การเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิง เพื่อให้ ทราบถึงความคิดเห็นของผู้เรี ยนก่อนที่จะพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อใช้ ในการพัฒนา
เป็ นรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยนต่อไป
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างในการสอบถามความคิดเห็น
ประชากร ในการสอบถามความคิดเห็น คือ นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่กาลังศึกษาในปี การศึกษา 2554 จานวน 18 คณะ 1 สานักวิชา รวม 21,863 คน
ซึง่ ข้ อมูลได้ จากเว็บไซด์ www.reg.chula.ac.th เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 (ข้ อมูลข้ างต้ นเป็ น
จานวนของนิสิตในปี การศึกษา 2553 ผู้วิจยั นาจานวนของนิสิตมาเพื่อประมาณค่ากลุ่มตัวอย่าง
เท่านัน)
้
กลุ่มตัวอย่ าง ในการสอบถามความคิดเห็น ผู้วิจยั ใช้ หลักการกาหนดจานวนกลุม่ ตัวอย่าง
สาหรับวิเคราะห์ตวั แปรพหุ โดยคานวณจากสูตรของ Yamane (1973) ด้ วยความเชื่อมัน่ 95% ซึง่
ยอมให้ เกิดความคลาดเคลื่อนได้ 5% จากประชากร 21,863 คน ได้ ตวั อย่างสาหรับการวิจยั
จานวน 400 คน
วิธีการได้ มาซึ่งกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิจยั ได้ กาหนดวิธีการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random
Sampling) โดยใช้ คณะและสานักวิชาเป็ นเกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี ้
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1. กาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง ผู้วิจยั ใช้ หลักการกาหนดจานวนกลุม่ ตัวอย่าง
สาหรับวิเคราะห์ข้อมูล ต้ องใช้ กลุม่ ตัวอย่าง สาหรับการวิจยั จานวน 400 คน
2. แบ่งประชากรตาม 18 คณะและ 1 สานักวิชา ผู้วิจยั ไม่ศกึ ษาสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาวิจยั ทรัพยากรการเกษตร เนื่องจากเพิ่งเปิ ดการเรี ยนการสอนได้ เพียง 2 ปี
3. เลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยคานวณจากน ้าหนักของจานวนนิสิต ทาให้ ได้ จานวน
ตัวอย่างทังสิ
้ ้น 400 คน โดยนิสิตจะต้ องเคยการเรี ยนผ่านระบบบริหารจัดการเรี ยนรู้ ดังนาเสนอใน
ตาราง
ตารางที่ 1 จานวนนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจาปี การศึกษา 2554
คณะ
จานวนนิสิต(คน)
จานวนกลุ่มตัวอย่ าง(คน)
2,882
53
วิศวกรรมศาสตร์
1,231
22
อักษรศาสตร์
2,671
49
วิทยาศาสตร์
919
17
รัฐศาสตร์
1,069
19
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
2,246
41
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
1,891
35
ครุศาสตร์
587
11
นิเทศศาสตร์
715
13
เศรษฐศาสตร์
1,664
30
แพทยศาสตร์
786
14
สัตวแพทยศาสตร์
800
15
ทันตแพทยศาสตร์
864
16
เภสัชศาสตร์
1,352
25
นิตศิ าสตร์
473
9
ศิลปกรรมศาสตร์
777
14
สหเวชศาสตร์
409
7
จิตวิทยา
527
10
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
21,863
400
รวม
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1.4 กาหนดกรอบแนวคิดของการจัดการเรี ยนแบบแก้ ปัญหาร่วมกัน การบูรณาการโมบาย
เลิร์นนิง และความใฝ่ รู้
ขัน้ ตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
2.1 พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหา
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
- น าข้ อ มูล จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้เ รี ย นระดับ ปริ ญ ญาตรี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนารู ปแบบเป็ นไปตามความต้ องการ
ของผู้เรี ยน
- วิเคราะห์เนื ้อหารายวิชา 2726421 ประเด็นและแนวโน้ มเทคโนโลยีการศึกษา
(Issue and Trend in Educational Technology) เพื่อนามาออกแบบการจัดกิจกรรมในการเรี ยน
ให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา
- นาข้ อมูลเบื ้องต้ นที่ได้ มาเขียนเป็ นโมเดลและแผนกากับกิจกรรมในการจัดการ
เรี ยนการสอน เพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้ องของเนื ้อหา และความเหมาะสมในการ
จัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิง รวมถึงความสอดคล้ องของรูปแบบการจัดการเรี ยน
การสอน
- โมเดลและแผนกากับกิจกรรมที่ผา่ นการแก้ ไขปรับปรุง มาปรับปรุงและพัฒนา
เป็ นรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน
2.2 รับรองรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์ นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหา
ร่ วมกัน โดยผู้วิจัยสร้ างแบบรับรองการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญ หาร่ วมกัน โดยให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิรับรององค์ประกอบและขัน้ ตอนของรู ปแบบ แผนกากับ
กิจกรรม และประเมินภาพรวมของรู ปแบบ โดยพิจารณาตามแบบประเมินดัชนีความสอดคล้ อง
ของผู้เชี่ยวชาญ มีมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ โดยให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิพิจารณาแล้ วตัดสินว่า
ประเด็นต่างๆ ที่พิจารณาว่ามีความเหมาะสม ไม่แน่ใจ หรื อไม่เหมาะ และใช้ สตู รการคานวณดัชนี
ความสอดคล้ อง (Index of Consistency : IOC) ดังนี ้
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สูตรที่ใช้ ในการคานวณ ได้ แก่
IOC =
เมื่อ IOC = ดัชนีความสอดคล้ องระหว่างประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
= ผลคูณของคะแนนกับจานวนผู้เชี่ยวชาญที่เลือก
= จานวนผู้เชี่ยวชาญทังหมด
้
+ 1 = แน่ใจว่าประเด็นที่ตรวจสอบมีความเหมาะสม
0 = ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่ตรวจสอบไม่มีความเหมาะสม
-1 = แน่ใจว่าประเด็นที่ตรวจสอบไม่มีความเหมาะสม
โดยถือเกณฑ์ IOC ตังแต่
้ 0.5 ขันไป
้ จึงยอมรับว่าองค์ประกอบและ
ขันตอนของรู
้
ปแบบ แผนกากับกิจกรรม และประเมินภาพรวมของรูปแบบ
ที่ได้ จดั ทาขึ ้นมีความหมายเหมาะสมที่จะนาไปใช้ ได้ พร้ อมทังปรั
้ บปรุง
ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญตามข้ อเสนอแนะ
ขัน้ ตอนที่ 3 ศึกษาผลของการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิง
ด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
3.1 กาหนดกลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ นิสิต จานวน 30 คน
3.2 วัดความใฝ่ รู้ของผู้เรี ยนก่อนการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบาย
เลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน โดยทาแบบวัดความใฝ่ รู้ที่ปรับปรุงและพัฒนามาจากแบบวัด
ความใฝ่ รู้ของ (นิภา วงษ์สรุ ภินนั ท์, 2548; สริน จันทงาม, 2543; ปี ลันญา วงศ์บญ
ุ , 2550;
วัฒนา พาผล , 2551; วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล , 2540) ที่ผา่ นการคานวณดัชนีความสอดคล้ อง
(Index of Consistency : IOC)
3.3 ทดลองใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหา
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้ ที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นเป็ นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชัว่ โมง
3.4 วัดพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมโดยใช้ แบบวัดพฤติกรรมการทางานกลุม่ ที่ผ่านการ
คานวณดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Consistency : IOC)
ขัน้ ตอนที่ 4 นาเสนอรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี
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4.1 ผู้วิจยั ปรับปรุงแก้ ไขและสรุ ปรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วย
วิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
4.2 นารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิตรวจสอบ จานวน 3 คน เพื่อ
รับรองรูปแบบ
การสร้ างเครื่ องมือและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การสร้ างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ขันตอนการด
้
าเนินการสร้ างแบบวัดความใฝ่ รู้ มีดงั นี ้
1. ศึกษารวบรวมข้ อมูลต่างๆจากเอกสาร ตาราและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อกาหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั เกี่ยวกับตัวแปรให้ ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ เพื่อนามาเป็ นกรอบแนวคิดใน
การวิจยั
2. สร้ างข้ อคาถามจากหลักการ ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ได้ สงั เคราะห์มาจาก
(นิภา วงษ์สรุ ภินนั ท์, 2548; สริน จันทงาม, 2543; ปี ลันญา วงศ์บญ
ุ , 2550; วัฒนา พาผล, 2551;
วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล, 2540)
3. นาข้ อมูลที่ได้ มาสร้ างแบบวัดความใฝ่ รู้
4. ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดความใฝ่ รู้ แล้ วนามาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอ
คาแนะนาในการตรวจแก้ ไขด้ านเนื ้อหาและภาษา
5. นาแบบสอบถามไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านความใฝ่ รู้ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรง
ของเนื ้อหา (Content Validity)
6. นาผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมารวมกันคานวณหาความตรงเชิงเนื ้อหา
(Index of Consistency: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้ องประเมินด้ วยคะแนนระดับ 3 ระดับ คือ
1 = สอดคล้ อง, 0 = ไม่แน่ใจ และ -1 = ไม่สอดคล้ อง (สุวิมล ว่องวานิช, 2546)
สูตรที่ใช้ ในการคานวณคือ
IOC =
R = ผลคูณของคะแนนกับจานวนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระดับความ
สอดคล้ อง
n = จานวนผู้เชี่ยวชาญทังหมด
้
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ค่า IOC มีคา่ ระหว่าง -1 ถึง 1 ข้ อคาถามที่ดีควรมีคา่ IOC เข้ าใกล้ 1 ส่วนข้ อที่มี
ค่า IOC ต่ากว่า 0.5 ควรมีการปรับปรุงแก้ ไข
7. นาแบบวัดมาปรับปรุงโครงสร้ างและแก้ ไขข้ อมูลอีกครัง้ เพื่อใช้ เป็ นแบบสอบถามที่ใช้ ใน
การวิจยั โดยตัดข้ อที่มีคา่ IOC ต่ากว่า 0.5 ออกทังหมด
้
แล้ วนาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องทางด้ านเนื ้อหาและภาษา
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เรี ยนในระดับปริญญาตรี เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
โมบายเลิร์นนิง
2. แบบวัดความใฝ่ รู้ ที่ปรับปรุงและพัฒนามาจากแบบวัดความใฝ่ รู้ของ
(นิภา วงษ์สรุ ภินนั ท์, 2548; สริน จันทงาม, 2543; ปี ลันญา วงศ์บญ
ุ , 2550; วัฒนา พาผล, 2551;
วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล, 2540) ใช้ สตู รการคานวณดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Consistency :
IOC)
3. แบบสังเกตพฤติกรรมกระบวนการกลุม่ ใช้ สตู รการคานวณดัชนีความสอดคล้ อง
(Index of Consistency : IOC)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ แบ่งการเก็บรวบรวมข้ อมูลออกเป็ น 2 ขันตอน
้
1. การนาเสนอรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี
2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหา
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้ ที่ได้ รับการพัฒนามาแล้ วจากข้ อ 1 และผ่านการตรวจสอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและการหาค่าความสอดคล้ อง (IOC) มาแล้ ว ไปทดลองใช้ กบั นิสิตปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวน 30 คน โดยมีขนตอนในการทดลองการจั
ั้
ดการ
เรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันดังนี ้
2.1 ผู้วิจยั พบปะนักเรี ยนเพื่อสร้ างความคุ้นเคยและอธิบายถึงวิธีการจัดการเรี ยนรู้
โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน
2.2 ก่อนเริ่มต้ นการเรี ยน ให้ ผ้ เู รี ยนทาแบบวัดความใฝ่ รู้ก่อน โดยใช้ เวลาประมาณ
30 นาที
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2.3 หลังจากทาแบบทดสอบแล้ ว จึงให้ กลุม่ ตัวอย่างได้ เรี ยนรู้ตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ ้นตามลาดับ
2.4 เมื่อกลุม่ ตัวอย่างเรี ยนจากรูปแบบที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นเสร็จแล้ วเป็ นจานวน
6 สัปดาห์ ให้ ทาแบบวัดความใฝ่ รู้หลังการเรี ยน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่ได้ จากผู้เรี ยนปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จากการเก็บแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและแนวโน้ มการจัดการเรี ยนการสอนโมบาย
เลิร์นนิง
2. สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากแบบสอบถามในการรับรองรูปแบบฯ ก่อนการ
ทดลองใช้
3. เปรี ยบเทียบคะแนนความใฝ่ รู้ของผู้เรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ วยสถิติ T-test
dependent โดยใช้ สตู ร T-test (Dependent Samples)
4. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตุพฤติกรรมกลุม่
5. สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับรองรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการ
โมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั เรื่ อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วย
วิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยผู้วิจยั นาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 4 ข้ อ ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษากรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบาย
เลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี และผล
การสารวจความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาต้ น
ปี การศึกษา 2554 เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิง
1.1 ผลการศึกษาจากการสังเคราะห์วรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้โดย
บูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี
1.2 ผลการสารวจความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2554 เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน
โมบายเลิร์นนิง
ตอนที่ 2 ผลการสร้ างรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาผลการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิง
ด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ตอนที่ 4 ผลการนาเสนอรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี
โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตอนดังต่อไปนี ้
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษากรอบแนวคิดรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการ
โมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่ วมกันเพื่อส่ งเสริมความใฝ่ รู้ สาหรั บนักศึกษา
ปริญญาตรี และผลการสารวจความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2554 เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดย
บูรณาการโมบายเลิร์นนิง
1.1 ผลการศึกษาจากการสังเคราะห์วรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการ
โมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
จากการทบทวนวรรณกรรมในด้ านต่างๆ ได้ แก่ การจัดการเรี ยนรู้โดยการบูรณาการโมบาย
เลิร์นนิง การเรี ยนด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน และความใฝ่ รู้ ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สรุปออกมาได้ ร่างต้ นแบบ โดยมีองค์ประกอบและขันตอน
้
ดังนี ้
องค์ประกอบในการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหา
ร่วมกัน ได้ แก่ ด้ านผู้เรี ยน, ด้ านผู้สอน และวิธีการสอน ซึง่ ประกอบด้ วย ประเภทออนไลน์ ประเภท
ออฟไลน์ และการประเมินผล ในส่วนของขันตอนในการจั
้
ดการเรี ยนการสอนผสมผสานโมบาย
เลิร์นิง ประกอบด้ วย 1) การจัดเตรี ยมผู้เรี ยน รวมทังสื
้ ่อต่างๆ ที่ต้องใช้ ในการเรี ยนการสอนและ
แจ้ งถึงรายละเอียดที่ผ้ เู รี ยนต้ องปฏิบตั ิ 2) ขึ ้นปฏิบตั ิ โดยผู้สอนจะเป็ นผู้เลือกวิธีที่เหมาะสมและจัด
กิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีบทบาทร่วมกิจกรรมที่จดั ขึ ้น 3)ขันสรุ
้ ปบทเรี ยน โดยการสรุปสิ่งที่ได้ เรี ยนและ
มีการประเมินผู้เรี ยนจากแบบประเมิน ในส่วนขอบขันตอนในการจั
้
ดการเรี ยนด้ วยวิธีการแก้ ปัญหา
ร่วมกัน มีขนตอนดั
ั้
งนี ้ 1) ผู้สอนกาหนดปั ญหา 2) แบ่งกลุ่มผู้เรี ยนเข้ ากลุม่ ย่อย กลุม่ ละ 4-5 คน
3) ผู้เรี ยนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่ผ้ สู อนกาหนดให้ เพื่อหาข้ อเท็จจริงของปั ญหา วางแผนการ
แก้ ปัญหา รวมถึงการนาเสนอผลงาน 4) นาเสนอผลงานกลุม่ 5) ประเมินผล และจากการ
สังเคราะห์คณ
ุ ลักษณะใฝ่ รู้ประกอบด้ วยคุณลักษณะของผู้เรี ยนที่แสดงให้ เห็นถึง ความอยากรู้
อยากเห็น ความตังใจ
้ กล้ าคิดริเริ่ม เพียรพยายาม การใช้ เหตุผล การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
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1.2 ผลการสารวจความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2554 เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน
โมบายเลิร์นนิง
การสารวจความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2554 เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิง มี
รายละเอียดดังนี ้
1. สถานภาพและข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจยั ได้ นาสถานภาพและข้ อมูล
ทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามมาแจกแจงความถี่และหาค่าร้ อยละเป็ นรายข้ อ ดังแสดงตามตาราง
ตารางที่ 2 จานวนและร้ อยละของสถานภาพและข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 400)
สถานภาพและข้ อมูลทั่วไป
จานวน
ร้ อยละ
1. เพศ
ชาย
172
43
หญิง
228
57
2. คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
53
13.3
อักษรศาสตร์
22
5.5
วิทยาศาสตร์
49
12.3
รัฐศาสตร์
17
4.3
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
19
4.8
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
41
10.3
ครุศาสตร์
35
8.8
นิเทศศาสตร์
11
2.8
เศรษฐศาสตร์
13
3.3
แพทยศาสตร์
30
7.5
สัตวแพทยศาสตร์
14
3.5
ทันตแพทยศาสตร์
15
3.8
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สถานภาพและข้ อมูลทั่วไป
เภสัชศาสตร์
นิตศิ าสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
สหเวชศาสตร์
จิตวิทยา
วิทยาศาสตร์ การกีฬา

จานวน
16
25
9
14
7
10

ร้ อยละ
4.0
6.3
2.3
3.5
1.8
2.5

ตารางที่ 3 จานวนและร้ อยละของสถานภาพและข้ อมูลทัว่ ไปชันปี
้ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพและข้ อมูลทั่วไป
จานวน
ร้ อยละ
3. ชัน้ ปี
ปี ที่ 1
165
41.3
ปี ที่ 2
100
25.0
ปี ที่ 3
80
20.0
ปี ที่ 4
48
12.0
ตังแต่
้ ปีที่ 5 ขึ ้นไป
7
1.7
จากตาราง พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 228 คน ร้ อยละ 57 และศึกษาอยูช่ นปี
ั ้ ที่ 1 จานวน 165 คนคิดเป็ น
ร้ อยละ 41.3
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการใช้ งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนิสิต
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของนิสิต ระดับปริญญา
บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจานวน 400 คน ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลการใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
นิสิตของผู้ตอบแบบสอบถามมาแจกแจงความถี่และหาค่าร้ อยละเป็ นรายข้ อ ดังแสดงตามตาราง
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ตารางที่ 4 แสดงจานวนผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่
ยี่ห้อโทรศัพท์ เคลื่อนที่
iphone
Samsung
Nokia
Sony
Blackberry
HTC
อื่นๆ

จานวน
ร้ อยละ
207
51.8
100
25.0
40
10.0
19
4.8
15
3.8
4
1.0
15
3.8
รวม
400
100
จากข้ อมูลในตารางพบว่า นิสิตที่ตอบแบบสอบถามใช้ โทรศัพท์มากที่สดุ คือ ยี่ห้อ iphone
จานวน 207 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.8 รองลงมาคือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ Samsung จานวน 100
คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.0 และโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ Nokia จานวน 40 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.0
ตามลาดับ
ตารางที่ 5 แสดงลักษณะของโทรศัพท์เคลื่อนที่
ลักษณะของโทรศัพท์ เคลื่อนที่
หน้ าจอสี
หน้ าจอขาว-ดา
เครื่ อง smartphone
อื่นๆ

จานวน
ร้ อยละ
13
3.0
12
3.3
374
93.5
1
0.3
รวม
400
100
จากข้ อมูลในตารางพบว่า จากข้ อมูลในตารางพบว่า นิสิตที่ตอบแบบสอบถามใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สดุ คือ ลักษณะเป็ นโทรศัพท์ smartphone จานวน 374 คน คิดเป็ นร้ อยละ
93.5 รองลงมาคือ โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นแบบหน้ าจอสี จานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.0 และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบหน้ าจอขาว-ดาจานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.3 ตามลาดับ
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ตารางที่ 6 แสดงเครื อข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่
เครือข่ ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่
AIS
DTAC
TRUEMOVE
อื่นๆ

จานวน
ร้ อยละ
171
42.8
166
41.5
61
15.3
2
0.5
รวม
400
100
จากข้ อมูลในตารางพบว่า จากข้ อมูลในตารางพบว่า นิสิตที่ตอบแบบสอบถามใช้ เครื อข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สดุ คือ เครื อข่าย AIS จานวน 171 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.8 รองลงมาคือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เครื อข่าย DTAC จานวน 166 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.5 และโทรศัพท์เคลื่อนที่
เครื อข่าย TRUEMOVE จานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 7 แสดงประเภทของการจ่ายค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
การจ่ ายค่ าริการ
จานวน
ร้ อยละ
บัตรเติมเงิน
296
74.0
รายเดือน
103
25.8
อื่นๆ
1
0.3
รวม
400
100
จากข้ อมูลในตารางพบว่า จากข้ อมูลในตารางพบว่า นิสิตที่ตอบแบบสอบถามจ่าย
ค่าบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สดุ คือแบบบัตรเติมเงิน จานวน 296 คน คิดเป็ นร้ อยละ 74.0
รองลงมาคือ จ่ายค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรายเดือน จานวน 103 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.8
ตารางที่ 8 แสดงค่าใช้ จ่ายการใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของนิสิตต่อเดือน
ค่ าใช้ จ่ายการใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ / เดือน
จานวน
ไม่เกิน 300 บาท / เดือน
72
301-600 บาท / เดือน
134
601-1,000 บาท / เดือน
162
1,000 บาทขึ ้นไป
32
รวม
400

ร้ อยละ
18.0
33.5
40.5
8.0
100
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จากข้ อมูลในตารางพบว่า จากข้ อมูลในตารางพบว่า นิสิตที่ตอบแบบสอบถามใช้ จา่ ยการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สดุ คือ ไม่เกิน 300 บาท / เดือน จานวน 72 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.0
รองลงมาคือ 301-600 บาท / เดือน จานวน 134 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.5 และ 601-1,000 บาท /
เดือน จานวน 162 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 9 แสดงผลการใช้ งานภาษาไทยของโทรศัพท์เคลื่อนที่
การใช้ งานภาษาไทยของโทรศัพท์ เคลื่อนที่
จานวน
ร้ อยละ
รับได้ - พิมพ์ได้
399
99.8
รับไม่ได้ – พิมพ์ได้
1
0.3
รวม
400
100
จากข้ อมูลในตารางพบว่า นิสิตที่ตอบแบบสอบถามใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สดุ คือ แบบ
การใช้ งานภาษาไทยรับได้ -พิมพ์ได้ จานวน 399 คน คิดเป็ นร้ อยละ 99.8 รองลงมาคือ แบบการใช้
งานภาษาไทยรับไม่ได้ -พิมพ์ได้ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.3
ตารางที่ 10 แสดงคุณสมบัตกิ ารใช้ งานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนิสิต
รองรับ
ไม่ รองรับ
คุณสมบัติ
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
ส่งข้ อความ (SMS)
398
99.5
2
0.5
ภาพกราฟฟิ ก (MMS)
371
92.8
29
7.3
สนทนาออนไลน์
361
90.3
39
9.8
(Social network)
ส่งข้ อความทันที
355
88.8
45
11.3
(Instant Messaging)
ดาวน์โหลดโปรแกรม
364
91.0
36
9.0
เว็บเบราเซอร์
364
91.0
36
9.0
กล้ องถ่ายรูป
386
96.5
14
3.5
วิดีโอ
376
94.0
24
6.0
GPS ค้ นหาตาแหน่ง
348
87.0
52
13.0
ประชุมสายสนทนา
374
93.5
26
6.5

X

SD

0.99
0.93
0.90

.071
.260
.297

0.89

.316

0.91
0.91
0.96
0.94
0.87
0.94

.287
.287
.184
.238
.337
.247
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รองรับ
ไม่ รองรับ
SD
X
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
USB
361
90.3
39
9.8
0.90
.297
MP3
385
96.3
15
3.8
0.96
.190
วิทยุ FM
380
95.0
20
5.0
0.95
.218
Bluetooth
370
92.5
30
7.5
0.93
.264
Wi-Fi
366
91.5
34
8.5
0.91
.279
GPRS
356
89.0
44
11.0
0.89
.313
EDGE
367
91.8
33
8.3
0.92
.275
อีเมล์
364
91.0
36
9.0
0.91
.287
หน่วยความจาในตัว
380
95.0
20
5.0
0.95
.218
Memory card
200
50.0
200
50.0
0.50
.501
จากข้ อมูลในตารางพบว่า คุณสมบัตีการใช้ งานของโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยรวมของนิสิต
มากที่สดุ คือ ใช้ สง่ ข้ อความ (sms) ( X = 0.99, S.D. = .071) รองลงมาคือกล้ องถ่ายรูป
( X = 0.96, S.D. = .184) และรองรับการใช้ งาน mp3 ( X = 0.96, S.D. = .190) ตามลาดับ
คุณสมบัติ

ตารางที่ 11 แสดงการใช้ งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนิสิต
รองรับ
ไม่ รองรับ
ลักษณะการใช้ งาน
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
โทรคุยกัน
399
99.8
1
0.3
รับ-ส่งข้ อความ
365
91.3
35
8.8
(SMS)
รับ-ภาพกราฟฟิ ก
319
79.8
81
20.3
(MMS)
สนทนาออนไลน์
319
79.8
81
20.3
(Social network)
รับ-ส่งอีเมล์ผา่ น
255
63.8
145
36.3
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ใช้ รับ-ส่งข้ อมูลผ่าน
314
78.5
86
21.5

X

SD

1.00
0.91

.050
.283

0.20

.402

0.80

.402

0.64

.481

0.22

.411
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ลักษณะการใช้ งาน

รองรับ
จานวน ร้ อยละ

ไม่ รองรับ
จานวน ร้ อยละ

X

SD

Bluetooth
ถ่ายรูปหรื อวิดีโอผ่าน
284
71.0
116
29.0
0.71
.454
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ฟั งเพลง MP3
322
80.5
78
19.5
0.80
.397
ฟั งวิทยุ FM
305
76.3
95
23.8
0.24
.426
ใช้ อินเทอร์ เน็ตผ่าน
338
84.5
62
15.5
0.85
.362
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ดาวน์โหลดโปรแกรม
248
62.0
152
38.0
0.62
.486
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ใช้ เป็ นเครื่ องบันทึก
274
68.5
126
31.5
0.68
.465
ความจาหรื อเก็บ
ข้ อมูลต่างๆ
จากข้ อมูลในตารางพบว่า ลักษณะการใช้ งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนิสิตที่ตอบ
แบบสอบถามมากที่สดุ คือ การโทรคุยกัน ( X = 1.00, S.D. = .050) รองลงมาคือการรับ-ส่ง
ข้ อความ (sms) ( X = 0.91, S.D. = .283) และใช้ อินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ( X = 0.85,
S.D. = .362) ตามลาดับ
ตารางที่ 12 แสดงจานวนนิสิตที่ใช้ งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เกี่ยวกับการศึกษา
การใช้ งานโทรศัพท์ เคลื่อนที่เกี่ยวกับการศึกษา
จานวน
ร้ อยละ
ใช้ ประโยชน์
395
98.8
ไม่ใช้ ประโยชน์
5
1.2
รวม
400
100
จากข้ อมูลในตารางพบว่า นิสิตที่ตอบแบบสอบถามใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเป็ นประโยชน์
เกี่ยวกับการศึกษา จานวน 395 คน คิดเป็ นร้ อยละ 99.8 รองลงมาคือ ไม่ใช้ ประโยชน์ จานวน
5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.2
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ตารางที่ 13 แสดงการใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนิสิตเกี่ยวกับการศึกษา
ลักษณะการ
ใช้
ไม่ ใช้
SD
X
ใช้ ประโยชน์
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
โทรคุยเพื่อปรึกษา
395
89.0
44
11.0
0.89
.313
การบ้ านเพื่อนหรื อ
อาจารย์
ประชุมสายสนทนา
259
64.8
141
35.3
0.65
.478
เพื่อทางานกลุม่
นัดหมายหรื อแจ้ ง
169
42.3
231
57.8
0.42
.495
ข้ อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการศึกษา
ผ่าน SMS
นัดหมายหรื อแจ้ ง
33
8.3
367
91.8
0.08
.275
ข้ อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการศึกษา
ผ่าน MMS
นัดหมายหรื อแจ้ ง
100
25.0
300
75.0
0.25
.434
ข้ อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการศึกษา
ผ่าน e-mail
นัดหมายหรื อแจ้ ง
271
67.8
129
32.3
0.68
.468
ข้ อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการศึกษา
ผ่าน Social network
ถ่ายรูปหรื อวิดีโอเพื่อ
320
80.0
80
20.0
0.80
.401
เก็บข้ อมูลที่สาคัญ
เกี่ยวกับการศึกษา
ใช้ บนั ทึกข้ อมูลหรื อ
281
70.3
119
29.8
0.70
.458
ไฟล์เอกสารต่างๆ
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ลักษณะการ
ใช้
ไม่ ใช้
SD
X
ใช้ ประโยชน์
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
ใช้ อินเทอร์ เน็ตผ่าน
332
83.0
68
17.0
0.83
.376
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อ
ค้ นหาข้ อมูล
ฟั งข่าวสารหรื อสถานี
275
68.8
125
31.3
0.31
.464
วิทยุที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษา
ใช้ อดั เสียงบรรยาย
259
64.8
141
35.3
0.65
.478
อาจารย์ในชันเรี
้ ยน
ดาวน์โหลดโปรแกรม
254
63.5
146
36.5
0.64
.482
ทีเกี่ยวข้ องกับ
การศึกษา
ตรวจสอบผลการ
293
73.3
107
26.8
0.73
.443
เรี ยนผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ลงทะเบียนเรี ยนผ่าน
147
36.8
253
63.3
0.63
.483
โทรศัพท์เคลื่อนที่
จากข้ อมูลในตารางพบว่า การใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนิสิตที่ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษา มากที่สดุ คือ ใช้ โทรเพื่อคุยปรึกษาการบ้ านเพื่อนหรื ออาจารย์
( X = 0.89, S.D. = .313) รองลงมาคือ ใช้ อินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อค้ นหาข้ อมูล
( X = 0.83, S.D. = .376) และใช้ ในการถายรูปหรื อวิดีโอเพื่อเก็บข้ อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับ
การศึกษา ( X = 0.80, S.D. = .401)
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ตารางที่ 14 ความต้ องการในการใช้ งานการเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิงที่นิสิตต้ องการให้ มีใน
การเรี ยนการสอน
การใช้ งานโทรศัพท์ เคลื่อนที่เพื่อการเรียน
จานวน
ร้ อยละ
อินเทอร์ เน็ต
143
35.8
แหล่งข้ อมูลเพิ่มเติม
132
33.0
E-book
62
15.5
ไฟล์ข้อมูลเสียง
35
8.8
วีดทิ ศั น์ตามประสงค์
(VDO on demand)
28
7.0
รวม
400
100
จากข้ อมูลในตารางพบว่า แหล่งการเรี ยนรู้ที่นิสิตต้ องการให้ มีในการเรี ยนการสอนโมบาย
เลิร์นนิง คือ การหาแหล่งเรี ยนรู้จากอินเทอร์ เน็ต คิดเป็ นร้ อยละ 35.8 รองลงมาคือ แหล่งเรี ยนรู้
เพิ่มเติม คิดเป็ นร้ อยละ 33.0 และ E-book คิดเป็ นร้ อยละ 15.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 15 การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรี ยนในการเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิง
การติดต่ อสื่อสารระหว่ างผู้เรี ยน
จานวน
ร้ อยละ
สนทนาผ่านโทรศัพท์
128
32.0
รับ-ส่งข้ อความ (SMS)
95
23.8
สนทนาออนไลน์
84
21.0
(Social network)
เว็บบอร์ ดรายวิชา
62
15.5
ไฟล์ข้อมูลเสียง
31
7.8
รวม
400
100
จากข้ อมูลในตารางพบว่า การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยนในการเรี ยนการสอน
โมบายเลิร์นนิงที่นิสิตคิดว่าเหมาะสมคือ การสนทนาผ่านโทรศัพท์ คิดเป็ นร้ อยละ 32.0 รองลงมา
คือการรับ-ส่งข้ อความ (SMS) คิดเป็ นร้ อยละ 23.8 และการสนทนาออนไลน์ (Social network)
คิดเป็ นร้ อยละ 21.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 16 การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอนในการเรี ยนการสอนผสมโมบายเลิร์นนิง
การติดต่ อสื่อสารระหว่ างผู้เรี ยนกับผู้สอน
จานวน
ร้ อยละ
สนทนาผ่านโทรศัพท์
112
28.0
รับ-ส่งข้ อความ (SMS)
101
25.3
สนทนาออนไลน์
89
22.3
(Social network)
เว็บบอร์ ดรายวิชา
76
19.0
ไฟล์ข้อมูลเสียง
22
5.5
รวม
จากข้ อมูลในตารางพบว่า การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอนในการเรี ยนการสอน
โมบายเลิร์นนิงที่นิสิตคิดว่าเหมาะสมคือ การสนทนาผ่านโทรศัพท์ คิดเป็ นร้ อยละ 28.0 รองลงมา
คือการรับ-ส่งข้ อความ (SMS) คิดเป็ นร้ อยละ 25.3 และการสนทนาออนไลน์ (Social network)
คิดเป็ นร้ อยละ 22.3 ตามลาดับ
ผลการศึกษากรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วย
วิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี และผลการสารวจ
ความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา
2554 เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานโมบายเลิร์นนิง ซีงประกอบด้ วย
ผลการศึกษาจากการสังเคราะห์วรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิง
ด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี และผลการสารวจ
ความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา
2554 เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน
สามารถนาข้ อมูลดังกล่าวมาจัดทาเป็ นร่างรูปแบบ ซึง่ ประกอบด้ วย 6 องค์ประกอบ 5 ขันตอน
้
ดังแสดงในภาพที่ 4
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โครงสร้ าง

การติดต่อสือ่ สาร

พื ้นฐาน
1. เตรี ยม
ความพร้ อม

แหล่งข้ อมูล
และสิง่
อานวย
ความ
สะดวก
สนับสนุน
การเรี ยน

2. กาหนด
ปั ญหา

5. ประเมินผล

ผู้เรี ยน

ความ
ใฝ่ รู้
4. นาเสนอ
และแสดงความ
คิดเห็น

การมีสว่ นร่วม
ในการเรียนรู้

3. แบ่งกลุม่
ผู้เรี ยน

ผู้สอน

ภาพที่ 4 ร่างรูปแบบที่ได้ หลังจากการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวของและการสารวจความ
คิดเห็นและแนวโน้ มการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ตอนที่ 2 ผลการสร้ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วย
วิธีการแก้ ปัญหาร่ วมกันเพื่อส่ งเสริมความใฝ่ รู้ สาหรั บนักศึกษาปริญญาตรี
2.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพร่างต้ นแบบรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบาย
เลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ผู้วิจยั นาร่างต้ นแบบรูปแบบฯ ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 9 คน ตรวจสอบคุณภาพต้ นแบบ
โดยพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่างแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบ และ
ขันตอนของรู
้
ปแบบฯ โดยใช้ ดชั นีความสอดคล้ อง พบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
ต้ นแบบเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบฯ มีคะแนนความสอดคล้ อง ≥ .08 ขึ ้นไป แสดงว่า
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องค์ประกอบหรื อขันตอนนั
้
นสามารถน
้
าไปใช้ เป็ นรูปแบบดังตารางที่ 20 แสดงองค์ประกอบและ
ขันตอนของรู
้
ปแบบฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ตารางที่ 17 แบบตรวจสอบคุณภาพต้ นแบบเกี่ยวกับองค์ประกอบของต้ นแบบรูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่ วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี (n = 9)
จานวน
องค์ ประกอบ
IOC
ความหมาย
ผู้เชี่ยวชาญ
+1
9

0
0

-1
0

1

ใช้ เป็ นต้ นแบบ
รูปแบบได้

2. ผู้เรี ยน
2.1 มีอปุ กรณ์พื ้นฐาน
2.2 ร่วมกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.3 แสดงความคิดเห็น
3. ผู้สอน
3.1 กาหนดวัตถุประสงค์ของการเรี ยน
3.2 กาหนดรายละเอียดของกิจกรรม
3.3 กาหนดคาแนะนาการเรี ยน

9

0

0

1

ใช้ เป็ นต้ นแบบ
รูปแบบได้

9

0

0

1

ใช้ เป็ นต้ นแบบ
รูปแบบได้

4. การมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้

9

0

0

1

ใช้ เป็ นต้ นแบบ
รูปแบบได้

9

0

0

1

ใช้ เป็ นต้ นแบบ
รูปแบบได้

8

1

0

0.88

ใช้ เป็ นต้ นแบบ
รูปแบบได้

1. โครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 ความพร้ อมของอุปกรณ์
1.2 ความพร้ อมทางด้ านอินเทอร์ เน็ต

4.1 ผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน
4.2 ผู้เรี ยนกับผู้สอน
5. แหล่ งข้ อมูลและสิ่งอานวยความสะดวก

สนับสนุนการเรียน
5.1 แหล่งข้ อมูลออนไลน์
5.2 E-book
6. การติดต่ อสื่อสาร
6.1 Social Network
6.2 E-mail
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องค์ ประกอบ

จานวน
ผู้เชี่ยวชาญ
+1

0

IOC

ความหมาย

-1

6.3 LMS moodle

ตารางที่ 18 แบบตรวจสอบคุณภาพต้ นแบบเกี่ยวกับขันตอนของต้
้
นแบบรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี (n = 9)
จานวน
ขัน้ ตอน
ผู้เชี่ยวชาญ
IOC
ความหมาย
1. การเตรี ยมความพร้ อมของผู้เรี ยน

+1
9

0
0

-1
0

1

ใช้ เป็ นต้ นแบบ
รูปแบบได้

1

0

0.88

ใช้ เป็ นต้ นแบบ
รูปแบบได้

0

0

1

ใช้ เป็ นต้ นแบบ
รูปแบบได้

1.1 ปฐมนิเทศผู้เรี ยนเพื่อเตรี ยมความพร้ อมก่อน

การเรี ยนรู้
1.2 อธิบายกิจกรรมการเรี ยนโมบายเลิร์นนิง
1.3 ให้ ความรู้ผ้ เู รี ยนด้ านการใช้ งานระบบการ
จัดการเรี ยนรู้โมบายเลิร์นนิง
8
2. การกาหนดปั ญหา
2.1 วิเคราะห์วตั ถุประสงค์และขอบเขตของ
เนื ้อหา
2.2 วิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะผู้เรี ยน
2.3 วิเคราะห์งานและกิจกรรม
2.4 กาหนดปั ญหาจากเนื ้อหาที่ผ้ เู รี ยนได้

เรี ยนมา
3. การแบ่ งกลุ่มผู้เรี ยนและร่ วมกัน
วิเคราะห์ ปัญหา
3.1 แบ่งกลุม่ กลุม่ ละ 4-5 คน
3.2 แบ่งกลุม่ ตามอุปกรณ์ที่สนับสนุนการ
เรี ยนโมบายเลิร์นนิง
3.3 สร้ างระบบเครื อข่ายในการ

9
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ขัน้ ตอน

จานวน
ผู้เชี่ยวชาญ

IOC

ความหมาย

+1

0

-1

9

0

0

1

ใช้ เป็ นต้ นแบบ
รูปแบบได้

9

0

0

1

ใช้ เป็ นต้ นแบบ
รูปแบบได้

ประสานงาน และติดต่อสื่อสาร

4. การนาเสนอผลงานและร่ วมกันแสดง

ความคิดเห็น
4.1 นาเสนอผลงาน
4.2 ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
5. ประเมินผล
5.1 ประเมินคุณลักษณะความใฝ่ รู้ก่อนและ
หลังการใช้ รูปแบบ

นอกจากนี ้ผู้เชี่ยวชาญได้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขเกี่ยวกับขันตอนรู
้
ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี และผู้วิจยั นาข้ อเสนอแนะที่ได้ มาปรับปรุงแก้ ไขต้ นแบบ ดังนี ้
ตารางที่ 19 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขรูปแบบฯ
ข้ อที่
ข้ อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
การปรับปรุงใหม่
1
ใช้ คาว่าเครื อข่ายสารสนเทศดีกว่า
ใช้ คาว่าเครื อข่ายสารสนเทศแทนคาว่า
คาว่าอินเทอร์ เน็ต
อินเทอร์ เน็ต
2
การแบ่งกลุม่ ผู้เรี ยน ควรมีการแบ่งหน้ าที่ ในการแบ่งกลุม่ ผู้เรี ยนต้ องแบ่งหน้ าที่ของ
การทางาน
ตนเอง
3
ควรเพิ่มรายละเอียดของโมเดล ทังในส่
้ วน เพิ่มรายละเอียดขององค์ประกอบและ
ขององค์ประกอบ และขันตอนให้
้
มีความ ขันตอนในโมเดล
้
ชัดเจนยิ่งขึ ้น
จากข้ อเสนอดังกล่าว ได้ นามาปรับแก้ รูปแบบดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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ภาพที่ 5 ร่างรูปแบบที่ได้ หลังจากการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวของและการสารวจความ
คิดเห็นและแนวโน้ มการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้ และผ่านการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ 9 ท่าน
องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันจะประกอบไปด้ วยองค์ประกอบ 6 ด้ าน ดังนี ้ 1. โครงสร้ างพื ้นฐาน 2. ผู้เรี ยน
3. ผู้สอน 4. การมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้ 5. แหล่งข้ อมูลและสิ่งอานวยความสะดวกสนับสนุนการ
เรี ยน 6. การติดต่อสื่อสาร
ขันตอนหลั
้
กของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกัน ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
โดยมีรายละเอียดดังนี ้ ขันตอนที
้
่ 1 เตรี ยมความพร้ อม
ขันตอนที
้
่ 2 กาหนดปั ญหา ขันตอนที
้
่ 3 แบ่งกลุม่ ผู้เรี ยน ขันตอนที
้
่ 4 นาเสนอและแสดงความ
คิดเห็น ขันตอนที
้
่ 5 ประเมินผล
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3. ผลการศึกษาผลการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิง
ด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่ วมกันเพื่อส่ งเสริมความใฝ่ รู้ สาหรั บนักศึกษาปริญญาตรี
3.1 ผลการวิเคราะห์ ระดับความใฝ่ รู้ นาเสนอในรู ปตารางค่ าเฉลี่ย ( Χ )
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะใฝ่ รู้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
N
Std. Deviation
t
X
ก่ อนเรียน
30
89.8
20.51
-6.578
หลังเรี ยน
30
122.13
10.47
*p>.05 level

Sig.
.000

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คะแนนคุณลักษณะใฝ่ รู้ก่อนเรี ยนได้ คา่ เฉลี่ย ( X ) = 89.8
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) = 20.51 ส่วนคะแนนคุณลักษณะใฝ่ รู้หลังเรี ยนได้ คา่ เฉลี่ย
( X ) = 122.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) = 10.47 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน
คุณลักษณะใฝ่ รู้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมีความแตกต่างอย่างมีนียสาคัญที่ระดับ .05
3.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลคุณลักษณะใฝ่ รู้ ทงั ้ 6 ด้ านของกลุ่มทดลองก่ อน
เรียนและหลังเรียน
ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะใฝ่ รู้ทงั ้ 6 ด้ านของกลุม่ ทดลองก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน โดยใช้ คา่ เฉลี่ยตามตาราง ดังนี ้
คุณลักษณะใฝ่ รู้
N
S.D.
t
Sig.
X
ความอยากรู้
Pre-test
30
15.07
4.39
-5.034
.000
อยากเห็น
Post-test
30
20.43
2.37
ความตังใจ
้
Pre-test
30
15.8
4.54
-5.227
.000
Post-test
30
21.27
2.00
ความคิดริเริ่ม Pre-test
30
13.7
3.48
-6.920
.000
Post-test
30
19.53
2.21
ความเพียร
Pre-test
30
15.57
3.98
-5.057
.000
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คุณลักษณะใฝ่ รู้
พยายาม
Post-test
การใช้ เหตุผล Pre-test
Post-test
การแสวงหา
Pre-test
ความรู้ด้วย
Post-test
ตนเอง
*p>.05 level

N
30
30
30
30
30

X
20.47
15.37
20.33
14.3
20.1

S.D.
2.50
3.77
2.20
4.07
2.51

t

Sig.

-5.751

.000

-6.399

.000

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คะแนนรายด้ านเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนของกลุม่ ทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนบั สาคัญทางสถิตทิ ี่ .05 ทุกด้ าน โดยคุณลักษณะใฝ่ รู้
ด้ านความตังใจ
้ ( X = 21.27, S.D. = 2.00)
ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างของคุณลักษณะใฝ่ รู้ทงั ้ 6 ด้ านของกลุม่ ทดลอง
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้ คา่ เฉลี่ยตามตาราง ดังนี ้
คุณลักษณะใฝ่ รู้
N
S.D.
ความ
X
แตกต่ าง
ความอยากรู้
Pre-test
30
15.07
4.39
5.36
อยากเห็น
Post-test
30
20.43
2.37
ความตังใจ
้
Pre-test
30
15.8
4.54
5.47
Post-test
30
21.27
2.00
ความคิดริเริ่ม
Pre-test
30
13.7
3.48
5.83
Post-test
30
19.53
2.21
ความเพียร
Pre-test
30
15.57
3.98
4.9
พยายาม
Post-test
30
20.47
2.50
การใช้ เหตุผล
Pre-test
30
15.37
3.77
4.96
Post-test
30
20.33
2.20
การแสวงหา
Pre-test
30
14.3
4.07
5.80
ความรู้ด้วย
Post-test
30
20.1
2.51
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คุณลักษณะใฝ่ รู้

N

X

S.D.

ความ
แตกต่ าง

ตนเอง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความแตกต่างของคุณลักษณะความใฝ่ รู้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของ
กลุม่ ทดลองในแต่ละด้ านนัน้ คุณลักษณะใฝ่ รู้ด้านความคิดริเริ่ม มีความแตกต่างมากที่สดุ
รองลงมาคือ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และความอยากรู้อยากเห็น ตามลาดับ
3.2 ผลการวิเคราะห์ การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม นาเสนอในรู ป
ตารางค่ าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสังเกตพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมของกลุม่ ทดลอง โดยใช้
ค่าเฉลี่ยตามตาราง ดังนี ้
กลุ่มที่
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 2
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 4
กลุม่ ที่ 5
กลุม่ ที่ 6

พฤติกรรมการมีส่วนร่ วม
Mean
S.D.
3.6
0.52
3.6
0.52
3.7
0.48
3.8
0.42
3.7
0.48
3.6
0.52

ระดับ
ความคิดเห็น
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คะแนนพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมทัง้ 6 กลุม่ อยูใ่ นระดับ ดีมาก
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4. ผลการนาเสนอรู ปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโมบายเลิร์นนิง
ด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่ วมกันเพื่อส่ งเสริมความใฝ่ รู้ สาหรั บนักศึกษาปริญญาตรี
ผลการนาเสนอรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี นาเสนอในตารางที่... ดังนี ้
ตารางที่ 24 ผลการรับรองรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานโมบายเลิร์นนิงด้ วย
วิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (n=3)
ประเด็นการพิจารณา
Mean
S.D.
ระดับ
ความคิดเห็น
1. ความเหมาะสมขององค์ ประกอบของรู ปแบบ
1.1 โครงสร้ างพื ้นฐานในการเรี ยนการสอน
5
0
มากที่สดุ
ประกอบไปด้ วยความพร้ อมของอุปกรณ์และ
เครื่ องมือที่ใช้ และความพร้ อมทางด้ าน
เครื อข่ายสารสนเทศ
1.2 ผู้เรี ยน ต้ องมีอปุ กรณ์พื ้นฐานที่ใช้ ในการ
5
0
มากที่สดุ
เรี ยนโฒบายเลิร์นนิง มีส่วนร่วมกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน และแสดงความคิดเห็น
1.3 ผู้สอน เป็ นผู้กาหนดวัตถุประสงค์ของ
5
0
มากที่สดุ
การเรี ยน กาหนดรายละเอียดของกิจกรรม
และให้ คาแนะนาการเรี ยน
1.4 การมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้ ประกอบไป
5
0
มากที่สดุ
ด้ วย การมีสว่ นร่วมของผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน
และผู้เรี ยนกับผู้สอน
1.5 แหล่งข้ อมูลและสิ่งอานวยความสะดวก
5
0
มากที่สดุ
สนับสนุนการเรี ยน ประกอบด้ วยแหล่งข้ อมูล
ออนไลน์ และE-book
1.6 การติดต่อสื่อสารหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน
5
0
มากที่สดุ
และผู้เรี ยนกับผู้สอน ใช้ การติดต่อสื่อสาร
ผ่าน Social Network, E-mail และLMS
moodle
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ประเด็นการพิจารณา
2. ความเหมาะสมของขัน้ ตอนรู ปแบบฯ
2.1 การเตรี ยมความพร้ อมของผู้เรี ยน มีการ
ปฐมนิเทศผู้เรี ยนเพื่อเตรี ยมความพร้ อมก่อน
การเรี ยนรู้ อธิบายกิจกรรมการเรี ยนโมบาย
เลิร์นนิง และให้ ความรู้ผ้ เู รี ยนด้ านการใช้ งาน
ระบบการจัดการเรี ยนรู้โมบายเลิร์นนิง
2.2 การกาหนดปั ญหา ประกอบด้ วยการ
วิเคราะห์วตั ถุประสงค์และขอบเขตของ
เนื ้อหา การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะผู้เรี ยน
การวิเคราะห์งานและกิจกรรม และกาหนด
ปั ญหาจากเนื ้อหาที่ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนมา
2.3 การแบ่งกลุม่ ผู้เรี ยนและร่วมกันวิเคราะห์
ปั ญหา แบ่งกลุม่ ผู้เรี ยน กลุม่ ละ 4-5 คน
โดยจะใช้ อปุ กรณ์ที่สนับสนุนการเรี ยน
โมบายเลิร์นนิงในการกาหนดการแบ่งกลุม่
และสร้ างระบบเครื อข่ายในการประสานงาน
และติดต่อสื่อสาร
2.4 การนาเสนอผลงานและร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น ผู้เรี ยนนาเสนอผลงาน
และร่วมกันแสดงความคิดเห็น
2.5 ประเมินผล โดยการประเมิน
คุณลักษณะความใฝ่ รู้ก่อนและหลังการใช้
รูปแบบฯ รวมทังการสั
้
งเกตพฤติกรรม
การทางานกลุม่
3. การนาไปใช้ จริง
3.1 ท่านมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานโมบาย

Mean

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

5

0

มากที่สดุ

5

0

มากที่สดุ

5

0

มากที่สดุ

5

0

มากที่สดุ

5

0

มากที่สดุ

5

0

มากที่สดุ
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ประเด็นการพิจารณา
เลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อ
ส่งเสริมความใฝ่ รู้ฯ มีความเหมาะสมต่อการ
ออกแบบเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้
3.2 ท่านมีความคิดเห็นว่าภาพโดยรวมของ
รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
ผสมผสานโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้ฯ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาความ
ใฝ่ รู้ได้

Mean

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

5

0

มากที่สดุ

จากตารางที่ 24 พบว่า ผลการรับรองรูปแบบฯ ในภาพรวมความเหมาะสมของรูปแบบฯ มี
ความเหมาะสมมากที่สดุ ( X = 5, S.D. = 0) ในภาพรวมขันตอนทั
้
งหมดของรู
้
ปแบบมีความ
เหมาะสมมากที่สดุ ( X = 5, S.D. = 0) ในภาพรวมของหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องที่เป็ น
พื ้นฐานในการพัฒนารูปแบบฯ ความเหมาะสมของรูปแบบฯ และการนารูปแบบไปใช้ ปฏิบตั จิ ริง มี
ความเหมาะสมมากที่สดุ ( X = 5, S.D. = 0)
นอกจากนี ้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ ข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ
เพื่อนาไปปรับผรุงแก้ ไขให้ มีความชัดเจน และสมบูรณ์ที่สดุ ดังนี ้
ตารางที่ 25 การปรับปรุงรูปแบบฯ ตามข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้ อที่
ข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
การปรับปรุงใหม่
1
ควรเพิ่มรายละเอียด อธิบายด้ วยไอคอน เพิ่มไอคอนในโมเดลเพื่อให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
เพิ่มเติม
2
เพิ่มรายละเอียดของขันตอนและ
้
อธิบายรายละเอียดของขันตอนและ
้
องค์ประกอบให้ ชดั เจน โดยเฉพาะในส่วน องค์ประกอบ โดยเฉพาะในส่วนของ
ของประเภทชนิดของโปรแกรมที่ใช้ ในการ ประเภทชนิดของโปรแกรมที่ใช้ ในการ
จัดการเรี ยนการสอนผสมผสานโมบาย
จัดการเรี ยนการสอนผสมผสานโมบาย
เลิร์นนิง เพื่อให้ ผ้ อู า่ นสามารถนาไป
เลิร์นนิงให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
ประยุกต์ใช้ ได้ จริง
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จากการทดลองใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี ผู้วิจยั ได้ นารูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิตรวจสอบและรับรองขันสุ
้ ดท้ าย ผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ คาแนะนา
ในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ดังกล่าว และนาเสนอรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี ที่สมบูรณ์ดงั ต่อไปนี ้
องค์ประกอบและขันตอนของผลการน
้
าเสนอรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการ
โมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ประกอบด้ วย องค์ประกอบ 6 ด้ าน และมีขนตอน
ั้
5 ขันตอนคื
้
อ
1. องค์ประกอบในการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหา
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นด้ วยกับ
องค์ประกอบทัง้ 6 ด้ าน ได้ แก่ 1) โครงสร้ างพื ้นฐาน 2) ผู้เรี ยน 3) ผู้สอน 4) การมีสว่ นร่วมใน
การเรี ยนรู้ 5) แหล่งข้ อมูลและสิ่งอานวยความสะดวกสนับสนุนการเรี ยน 6) การติดต่อสื่อสาร
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1.1 โครงสร้ างพื ้นฐาน การจัดการเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิง จะเกิดขึ ้นได้
ผู้สอนและผู้เรี ยนต้ องมีความพร้ อมของอุปกรณ์ คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ทีเป็ น smart phone ซึง่
สามารถรองรับการใช้ งาน application หรื อโปรแกรมที่สนับสนุนการเรี ยนการสอน รวมทังความ
้
พร้ อมทางด้ านเครื อข่ายสารสนเทศ เพื่อใช้ ในการดาเนินกิจกรรมและการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรี ยน และผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน
1.2 ผู้เรี ยน ผู้เรี ยนต้ องเป็ นผู้มีอปุ กรณ์ คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ smart phone หรื อ
แท็ปเล็ต และมีหน้ าที่เรี ยนทังในการเรี
้
ยนการสอนโมบายเลิร์นนิงและการเข้ าเรี ยนในชันเรี
้ ยนปกติ
ร่วมทากิจกรรมและแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิกในกลุม่ ตามลักษณะการเรี ยนด้ วยวิธี
แก้ ปัญหาร่วมกันแบบผสมผสานโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน
1.3 ผู้สอน ผู้สอนเป็ นผู้กาหนดวัตถุประสงค์ของการเรี ยน กาหนดรายละเอียดของ
กิจกรรม และมีบทบาทหน้ าที่เป็ นผู้กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความอยากรู้และแสวงหาคาตอบด้ วย
ตนเอง ผู้สอนเป็ นเสมือนผู้คอยชี ้แนะ รวมทังแนะน
้
าให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้และประสบการณ์เพื่อให้
ผู้เรี ยนนาความรู้ไปต่อยอดความคิดได้
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1.4 การมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้ การมีสว่ นร่วมในการเรี ยนนัน้ จะเกิดขึ ้นทังผู
้ ้ เรี ยน
กับผู้เรี ยน และผู้เรี ยนกับผู้สอน
1.5 แหล่งข้ อมูลและสิ่งอานวยความสะดวกสนับสนุนการเรี ยน ผู้สอนเป็ นผู้เตรี ยม
ทรัพยากรและแหล่งเรี ยนรู้ให้ กบั ผู้เรี ยน เพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้ให้ เป็ นไปอย่างสะดวกสบาย เพื่อ
ช่วยแก้ ปัญหาและตอบสนองความอยากรู้ของผู้เรี ยน โดยแหล่งข้ อมูลหลักในการจัดการเรี ยนการ
สอนผสมผสานโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน คือ แหล่งข้ อมูลออนไลน์ และ E-book
1.6 การติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสารกับผู้เรี ยนในการเรี ยนการสอนผสมผสาน
โมบายเลิร์นนิง เกิดขึ ้นทังผู
้ ้ สอนกับผู้เรี ยน และผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน เป็ นการติดต่อสื่อสารกันผ่าน
Social Network, E-mail, LMS Moodle รวมทังการติ
้
ดต่อกันผ่านการคุยโทรศัพท์ได้ โดยตรง
2. ขันตอนในการจั
้
ดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ขันตอนที
้
่ 1 การเตรี ยมความพร้ อมของผู้เรี ยน
ขันตอนที
้
่ 2 การกาหนดปั ญหา
ขันตอนที
้
่ 3 การแบ่งกลุม่ ผู้เรี ยนและร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา
ขันตอนที
้
่ 4 การนาเสนอผลงานและร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ขันตอนที
้
่ 5 การประเมินผล
โดยรายละเอียดของขันตอนมี
้
ดงั ต่อไปนี ้
2.1 การเตรี ยมความพร้ อมของผู้เรี ยน เริ่มจากการปฐมนิเทศผู้เรี ยนเพื่อเตรี ยม
ความพร้ อม และเข้ าใจกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกัน อธิบายกิจกรรมการเรี ยน และให้ ความรู้
ผู้เรี ยนด้ านการใช้ งานระบบการจัดการเรี ยนรู้โมบายเลิร์นนิง
2.2 การกาหนดปั ญหา ประกอบไปด้ วยการวิเคราะห์วตั ถุประสงค์และขอบเขต
ของเนื ้อหา วิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะผู้เรี ยน วิเคราะห์งานและกิจกรรม และการกาหนดปั ญหาจาก
เนื ้อหาที่ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนมา
2.3 การแบ่งกลุม่ ผู้เรี ยนและร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา การแบ่งกลุม่ ผู้เรี ยนจะแบ่ง
ตามอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรี ยนโมบายเลิร์นนิง เพื่อให้ แต่ละกลุม่ มีความพร้ อมในการดาเนิน
กิจกรรม โดยแบ่งกลุม่ กลุม่ ละ 4-5 คน จากนันร่
้ วมกันสร้ างระบบเครื อข่ายในการประสานงานและ
ติดต่อสื่อสาร
2.4 การนาเสนอผลงานและร่วมกันแสดงความคิดเห็น ผู้เรี ยนร่วมกันนาเสนอ
ผลงานที่แต่ละกลุม่ ได้ ร่วมกันทามา และร่วมกันแสดงความคิดเห็น
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2.5 การประเมินผล ประเมินผลคุณลักษณะใฝ่ รู้ของผู้เรี ยนก่อนและหลังการใช้
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริม
ความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี

ภาพที่ 6 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่ วมกัน
เพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
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บทที่ 5
ผลการวิจัย
การวิจยั คือ เรื่ อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วย
วิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประกอบด้ วยรูปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้
และเงื่อนไขการใช้ ดงั นี ้
ตอนที่ 1 บทนา
1. ความนา
2. ความสาคัญของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี
3. ผลการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี
ตอนที่ 2 การสร้ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วย
วิธีการแก้ ปัญหาร่ วมกันเพื่อส่ งเสริมความใฝ่ รู้ สาหรั บนักศึกษาปริญญาตรี
จากการศึกษาวิจยั ผลของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วย
วิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ดังนันในที
้ ่นี ้จะแสดงถึง
กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหา
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยการเปรี ยบเทียบรูปแบบที่ได้ มาแต่
ละขันดั
้ งนี ้
1. รูปแบบที่ได้ จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง งานวิจยั บทความ และการตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้ มความต้ องการการเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิงของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อ
ส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี จากการรั บรองผู้เชี่ยวชาญเพื่อนาไปทดลองใช้
3. รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อ
ส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี จากการรั บรองของผู้ทรงคุณวุฒิหลังการ
ทดลองใช้
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ตอนที่ 3 การตอบคาถามการวิจัย
เพื่อตอบคาถามการวิจยั ที่ได้ ตงไว้
ั ้ ในบทที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ผลการสารวจความคิดเห็นและแนวโน้ มการเรี ยนแบบโมบายเลิร์นนิงของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความคิดเห็นและแนวโน้ มอย่างไร
2. องค์ประกอบและขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้มีอะไรบ้ าง
3. รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อ
ส่งเสริมความใฝ่ รู้ สามารถทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความใฝ่ รู้ได้ หรื อไม่ โดยพิจารณาจากคะแนนความใฝ่ รู้
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ตอนที่ 1
บทนา
1. บทนา
การจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิง หมายถึง การเรี ยนการสอนที่สอนโดย
การใช้ แบบเผชิญหน้ า (Face-to-Face) และการเรี ยนรู้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile device) ซึง่
สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยนในการรับส่งข้ อมูลข่าวสาร เช่น RSS Feed,
Push mail, Instant massage เป็ นต้ น สามารถจาแนกคุณลักษณะของเครื่ องมือที่ใช้ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ ดงั นี ้
- เครื่ องมือที่ใช่ในการจัดระบบ (Organization) ประกอบด้ วย ปฏิทิน
(Calendar/Diary), ที่อยู่ (Addresses), รายการสิ่งที่ต้องทา (To-do lists), สมุดบันทึก
(Memo/notepad)
- เครื่ องมือที่ใช้ การสื่อสาร (Communication) ประกอบด้ วย โทรศัพท์ (Phone),
อีเมล์ (e-mail), สังคมออนไลน์ (Social Network), ข้ อความสัน้ (SMS), ข้ อความแบบมัลติมีเดีย
(MMS), ระบบการส่งข้ อความทันที (Instant Messaging)
- เครื่ องมือที่ใช้ ในการผ่อนคลาย (Relaxation) ประกอบด้ วย วิดีโอ (Video),
โปรแกรมเล่นไฟล์สื่อ (Media player), หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book), กล้ องถ่ายภาพ (Camera)
- โปรแกรมปฏิบตั ิการ (Application) ประกอบด้ วย การเผยแพร่เสียงใน
อินเตอร์ เน็ต (Podcast), โปรแกรมที่ใช้ ในการอ่านหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (E-book readers),
ฐานข้ อมูล (Databases), การดาวน์โหลด (FTP), สารานุกรมเสรี (Wiki)
- เครื่ องมือสาหรับการเข้ าถึงสารสนเทศ (Information) ประกอบด้ วย แหล่ง
อ้ างอิง (References), พจนานุกรม (Dictionaries), โปรแกรมที่เป็ นเครื่ องมือสาหรับเข้ าสู่
อินเทอร์ เน็ต (Web browser)
การเรี ยนด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน หมายถึง การเรี ยนแบบแก้ ปัญหาที่มีการใช้ การ
จัดการเรี ยนรู้ร่วมกันเข้ ามาร่วมด้ วย เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดกระบวนการแก้ ปัญหาเป็ นกลุม่ มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงแหล่งข้ อมูลข่าวสาร เพื่อให้ การเรี ยนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ซึง่
ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
คือ 1) ผู้สอนกาหนดปั ญหา 2) แบ่งกลุม่ ผู้เรี ยนเข้ ากลุม่ ย่อย กลุม่ ละ 3-5
คน 3) ผู้เรี ยนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่ผ้ สู อนกาหนดให้ เพื่อหาข้ อเท็จจริงของปั ญหา วางแผนการ
แก้ ปัญหา รวมถึงการนาเสนอผลงาน 4) นาเสนอผลงานกลุม่ 5) ประเมินผล
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ความใฝ่ รู้ หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรี ยนที่ประกอบไปด้ วยคุณลักษณะ 6 ประการ
ด้ วยกัน คือ ความอยากรู้อยากเห็น ความตังใจ
้ กล้ าคิดริเริ่ม เพียรพยายาม การใช้ เหตุผล และการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2. ความสาคัญของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่ วมกันเพื่อส่ งเสริมความใฝ่ รู้ สาหรั บนักศึกษาปริญญาตรี
2.1 เพื่อเป็ นแนวทางให้ แก่ผ้ สู อนในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความใฝ่ รู้ของ
ผู้เรี ยนระดับปริญญาตรี
2.2 เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้โดยการบูรณาการโมบายเลิร์นนิงที่เหมาะสมกับ
ผู้เรี ยน
2.3 เพื่อเป็ นวิธีการสอนอีกวิธีหนึง่ ในการเรี ยนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่ช่วยส่งเสริม
ความใฝ่ รู้
2.4 เพื่อเป็ นรูปแบบและต้ นแบบของการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วย
วิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
3. ผลการวิเคราะห์ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่ วมกันเพื่อส่ งเสริมความใฝ่ รู้ สาหรั บนักศึกษาปริญญาตรี
การจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริม
ความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี สามารถอธิบายให้ เข้ าใจได้ ดงั นี ้
3.1 การเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยการบูรณาการโมบายเลิร์นนิงเกิดขึ ้นได้ จากการ
ร่วมกันทากิจกรรมระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน และระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน ซึ่งผู้สอนมีบทบาทในการ
เป็ นผู้กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความอยากรู้และแสวงหาคาตอบด้ วยตนเอง ผู้สอนเป็ นเสมือนผู้คอย
ชี ้แนะ รวมทังแนะน
้
าให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้และประสบการณ์เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนนาความรู้ไปต่อยอด
ความคิดได้ และยังต้ องให้ ความรู้แก่ผ้ เู รี ยนในเรื่ องของอุปกรณ์การเรี ยนที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู้โดย
บูรณาการโมบายเลิร์นนิงคือ อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีความพร้ อมในการเชื่อมต่อเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต ซึง่ ในปั จจุบนั อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่ อรองรับ
การเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิงได้ เป็ นอย่างดี นอกจากการเตรี ยมการในด้ านอุปกรณ์การเรี ยน
แล้ ว ผู้สอนยังมีบทบาทในการเตรี ยมแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน รวมทังการให้
้
ข้อมูล
เบื ้องต้ นในการเรี ยนด้ วยรูปแบบฯ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจตรงกัน
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3.2 การดาเนินการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน
ผู้สอนมีบทบาทในการเป็ นผู้สนับสนุนผู้เรี ยนในการให้ แหล่งข้ อมูลเพิ่มเติมที่เป็ น
ประโยชน์ คอยให้ คาปรึกษษและชี ้แนะแนวทางในการทากิจกรรมกลุม่ รวมทังให้
้ ผลป้อนกลับอย่าง
สม่าเสมอเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนทราบถึงบทบาทที่เหมาะสมของตนเองในการทากิจกรรมกลุม่
3.3 การสรุปการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน
ผู้สอนประเมินผลผู้เรี ยนโดยการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมภายในกลุม่ และ
ประเมินผลคุณลักษณะใฝ่ รู้หลังเรี ยนเพื่อทราบถึงพัฒนาการของผู้เรี ยน ซึง่ การประเมินผลเป็ น
องค์ประกอบที่จาเป็ นอีกประการหนึง่ ของการจัดการเรี ยนรู้ เนื่องจากเป็ นการทาให้ ผ้ เู รี ยน และ
ผู้สอนทราบว่า กระบวนการเรี ยนการสอนนนันได้
้ ผลดีเพียงใด การประเมินผลที่ถกู ต้ องอย่าง
แท้ จริง จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั เข้ าใจตนเอง สามารถพัฒนาศักยภาพด้ านต่างๆ ได้ อย่างต่อเนื่อง
โดยข้ อมูลเหล่านี ้ผู้วิจยั จะนามาปรับปรุงและพัฒนาให้ รูปแบบฯ มีความสมบูรณ์มากขึ ้น
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ตอนที่ 2
การสร้ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหา
ร่ วมกันเพื่อส่ งเสริมความใฝ่ รู้ สาหรั บนักศึกษาปริญญาตรี
จากการศึกษาวิจยั ได้ ผลของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วย
วิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ดังนันในที
้ ่นี ้จะแสดงถึง
กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหา
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ตามลาดับขันดั
้ งนี ้
1. รูปแบบที่ได้ จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง งานวิจยั บทความ และการตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้ มความต้ องการการเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิงของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อ
ส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี จากการรั บรองผู้เชี่ยวชาญเพื่อนาไปทดลองใช้
3. รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อ
ส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี จากการรั บรองของผู้ทรงคุณวุฒิหลังการ
ทดลองใช้
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1. รู ปแบบที่ได้ จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง งานวิจัย บทความ และการตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้ มความต้ องการการเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิงของนิสิต
ระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

โครงสร้ าง

การติดต่อสือ่ สาร

พื ้นฐาน
1. เตรี ยม
ความพร้ อม

แหล่งข้ อมูล
และสิง่
อานวย
ความ
สะดวก
สนับสนุน
การเรี ยน

2. กาหนด
ปั ญหา

5. ประเมินผล

ผู้เรี ยน

ความ
ใฝ่ รู้
4. นาเสนอ
และแสดงความ
คิดเห็น

การมีสว่ นร่วม
ในการเรียนรู้

3. แบ่งกลุม่
ผู้เรี ยน

ผู้สอน
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2. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่ วมกัน
เพื่อส่ งเสริมความใฝ่ รู้ สาหรั บนักศึกษาปริญญาตรี จากการรั บรองผู้เชี่ยวชาญเพื่อนาไป
ทดลองใช้
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3. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่ วมกัน
เพื่อส่ งเสริมความใฝ่ รู้ สาหรั บนักศึกษาปริญญาตรี จากการรั บรองของผู้ทรงคุณวุฒหิ ลัง
การทดลองใช้
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ตอนที่ 3
การตอบคาถามการวิจัย
เพื่อตอบคาถามการวิจยั ที่ได้ ตงไว้
ั ้ ในบทที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ผลการสารวจความคิดเห็นและแนวโน้ มการเรี ยนแบบโมบายเลิร์นนิงของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความคิดเห็นและแนวโน้ มอย่างไร
2. องค์ประกอบและขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้มีอะไรบ้ าง
3. รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อ
ส่งเสริมความใฝ่ รู้ สามารถทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความใฝ่ รู้ ได้ หรื อไม่ โดยพิจารณาจากคะแนนความใฝ่ รู้
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1. ผลการสารวจความคิดเห็นและแนวโน้ มการเรียนแบบโมบายเลิร์นนิงของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มีความคิดเห็นและแนวโน้ มอย่ างไร
ผลการสารวจความคิดเห็นของผู้เรี ยนระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พบว่า นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 57 ซึง่ ส่วนใหญ่กาลังศึกษาอยูใ่ นชันปี
้ ที่ 1 คิดเป็ นร้ อยละ
41.3 ลักษณะของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ งาน ส่วนใหญ่เป็ นเครื่ อง smart phone คิดเป็ นร้ อยละ
93.5 ในส่วนของลักษณะการใช้ งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนใหญ่ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ iPhone
คิดเป็ นร้ อยละ 51.8 ระบบเครื อข่ายที่ใช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนใหญ่ใช้ เครื อข่าย AIS คิดเป็ น
ร้ อยละ 42.8 ในการเสียค่าบริการในการใช้ งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนใหญ่เสียค่าบริ การแบบบัตร
เติมเงิน คิดเป็ นร้ อยละ 74 ซึง่ ในการเสียค่าบริ การนันค่
้ าเฉลี่ยการใช้ บริการต่อเดือนคือ 601-1,000
บาท ต่อเดือน คิดเป็ นร้ อยละ 40.5 การรองรับภาษาไทยของเครื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนใหญ่
สามารถรับและพิมพ์ภาษาไทยได้ คิดเป็ นร้ อยละ 99.8 การรองรับการใช้ งานของโทรศัพท์โดยส่วน
ใหญ่สามารถ รับ-ส่งข้ อความ การสนทนาออนไลน์ และ รับ-ส่งอีเมล ตามลาดับ ลักษณะการใช้
งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ในชีวิตประจาวัน ส่วนใหญ่ใช้ โทรคุยกัน การสนทนาออนไลน์ และใช้
อินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามลาดับ
ในส่วนของลักษณะการใช้ งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ทีเกี่ยวข้ องกับการศึกษา ส่วนใหญ่ใช้
ประโยชน์จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ คิดเป็ นร้ อยละ 98.8 ซึง่ การใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่เกี่ยวกับการศึกษานัน้ ส่วนใหญ่ใช้ โทรคุยเพื่อปรึกษาการบ้ านกับเพื่อนหรื อ
อาจารย์ ใช้ อินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อค้ นหาข้ อมูล และใช้ ในการถายรูปหรื อวิดีโอเพื่อ
เก็บข้ อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับการศึกษา ตามลาดับ
ความต้ องการในการใช้ งานการเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิง ที่นิสิตต้ องการให้ มีในการ
เรี ยนการสอนคือ อินเทอร์ เน็ต แหล่งข้ อมูลเพิ่มเติม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามลาดับ ในการ
ติดต่อสื่อสารนันแบ่
้ งเป็ น 2 ส่วนคือ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรี ยน ส่วนใหญ่ใช้ การสนทนาผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ รับ-ส่งข้ อความ และการสนทนาออนไลน์ ตามลาดับ ซึง่ ตรงกับการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอนคือ ส่วนใหญ่ใช้ การสนทนาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ รับ-ส่งข้ อความ และการ
สนทนาออนไลน์ ตามลาดับ
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2. องค์ ประกอบและขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่ วมกันเพื่อส่ งเสริมความใฝ่ รู้ มีอะไรบ้ าง
จากหลักการ องค์ประกอบ และขันตอนของการจั
้
ดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบาย
เลิร์นนิง การเรี ยนการสอนด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน และความใฝ่ รู้ รวมถึงความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิง การเรี ยนการสอนด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกัน และความใฝ่ รู้ ผู้วิจยั พบรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิง
ด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
องค์ประกอบที่เป็ นกรอบแนวคิดหลักของการสร้ างรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการ
โมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้ โดยมีแนวคิดพื ้นฐานจากการ
จัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิง การเรี ยนการสอนด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน และ
ความใฝ่ รู้ ซึง่ ประกอบด้ วยองค์ประกอบ 6 ด้ าน ดังนี ้
1) โครงสร้ างพื ้นฐาน
2) ผู้เรี ยน
3) ผู้สอน
4) การมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้
5) แหล่งข้ อมูลและสิ่งอานวยความสะดวกสนับสนุนการเรี ยน
6) การติดต่อสื่อสาร
ขันตอนหลั
้
กในการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้ ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 การเตรี ยมความพร้ อมของผู้เรี ยน
ขันตอนที
้
่ 2 การกาหนดปั ญหา
ขันตอนที
้
่ 3 การแบ่งกลุม่ ผู้เรี ยนและร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา
ขันตอนที
้
่ 4 การนาเสนอผลงานและร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ขันตอนที
้
่ 5 การประเมินผล
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3. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่ วมกัน
เพื่อส่ งเสริมความใฝ่ รู้ สามารถทาให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความใฝ่ รู้ ได้ หรื อไม่ โดยพิจารณาจาก
คะแนนความใฝ่ รู้
จากงานวิจยั ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คะแนนความใฝ่ รู้หลังเรี ยนของกลุม่ ทดลองได้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 122.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.47 ส่วนคะแนนความใฝ่ รู้ก่อนเรี ยนของ
กลุม่ ทดลองได้ คา่ เฉลี่ยเลขคณิต 89.8 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 20.51 ผลของการเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนแบบวัดความใฝ่ รู้หลังเรี ยนและก่อนเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
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รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่ วมกัน
เพื่อส่ งเสริมความใฝ่ รู้ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
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แนวทางการนาไปใช้ และเงื่อนไขการใช้
1. การนารู ปแบบฯ ไปใช้
1.1 สถานศึกษาที่นารูปแบบฯ ไปใช้ ควรเตรี ยมความพร้ อมทางด้ านเทคโนโลยี อุปกรณ์
สนับสนุนการเรี ยนโมบายเลิร์นนิง คือ โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต ที่สามารถรองรับการใช้ งานใน
การจัดการเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิงได้ รวมทังเครื
้ อข่ายสารสนเทศในการเข้ าถึงแหล่งข้ อมูล
และการติดต่อสื่อสาร
1.2 การนารูปแบบฯ ไปใช้ ควรส่งเสริมสนับสนุนและให้ กาลังใจผู้เรี ยนให้ ร่วมกันดาเนิน
กิจกรรม มีสว่ นร่วมในการเรี ยน แสดงความคิดเห็น สร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความใฝ่ รู้ พร้ อมทัง้
มีแหล่งข้ อมูลที่พร้ อมช่วยสนับสนุนการเรี ยนได้ อย่างราบรื่ น ไม่เป็ นอุปสรรคต่อความอยากรู้
อยากเห็น
1.3 ผู้สอนจะต้ องดาเนินตามขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วย
วิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้ ตามลาดับ
2. เงื่อนไขการใช้ รูปแบบฯ
2.1 รูปแบบฯ นี ้สามารถใช้ ได้ กบั ผู้เรี ยนในระดับปริญญาตรี ที่มีความพร้ อมทางด้ าน
อุปกรณ์สนับสนุนการเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิง
2.2 อาจารย์ผ้ สู อนมีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีเบื ้องต้ น เช่น การใช้ งานเว็บไซต์
การใช้ เครื่ องมือในการสืบค้ นข้ อมูล การใช้ งานระบบการเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิง เป็ นต้ น
2.3 การนารูปแบบฯไปใช้ ต้ องเตรี ยมความพร้ อมและคานึงถึงองค์ประกอบทัง้ 6 ด้ าน
ได้ แก่ 1) โครงสร้ างพื ้นฐาน 2) ผู้เรี ยน 3) ผู้สอน 4) การมีส่วนร่วมในการเรี ยนรู้ 5) แหล่งข้ อมูลและ
สิ่งอานวยความสะดวกสนับสนุนการเรี ยน 6) การติดต่อสื่อสาร เพราะองค์ประกอบนี ้จะเป็ นปั จจัย
ที่สง่ ผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะใฝ่ รู้ สาหรับผู้เรี ยนในระดับปริญญาตรี
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บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี วิธีการวิจยั เป็ นการวิจยั และ
พัฒนา (Research and Development) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิงเพื่อใช้ ในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหา
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
3. เพื่อศึกษาผลของการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วย
วิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
4. เพื่อนาเสนอรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั งานวิจยั เรื่ อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิง
ด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ผู้วิจยั ได้ แบ่งการ
ดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับความใฝ่ รู้ ซึง่ ประกอบด้ วยปั จจัยที่ทาให้ เกิดความใฝ่ รู้
คุณลักษณะของผู้ที่มีความใฝ่ รู้ และแนวคิดหลักการที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนามาเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการ
กาหนดคุณลักษณะของความใฝ่ รู้
ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเรื่ องของการ
เรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิง เพื่อให้ ทราบถึงความคิดเห็นของผู้เรี ยนก่อนที่จะพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้ เพื่อ
ใช้ ในการพัฒนาเป็ นรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยนต่อไป
โดยประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในการสอบถามความคิดเห็น มีรายละเอียดดังนี ้
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ประชากร ในการสอบถามความคิดเห็น คือ นิสิตระดับปริ ญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่กาลังศึกษาในปี การศึกษา 2554 จานวน 18 คณะ 1 สานักวิชา รวม 21,863 คน
ซึง่ ข้ อมูลได้ จากเว็บไซด์ www.reg.chula.ac.th เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 (ข้ อมูลข้ างต้ นเป็ น
จานวนของนิสิตในปี การศึกษา 2553 ผู้วิจยั นาจานวนของนิสิตมาเพื่อประมาณค่ากลุ่มตัวอย่าง
เท่านัน)
้
กลุม่ ตัวอย่าง ในการสอบถามความคิดเห็น ผู้วิจยั ใช้ หลักการกาหนดจานวนกลุม่ ตัวอย่าง
สาหรับวิเคราะห์ตวั แปรพหุ โดยคานวณจากสูตรของ Yamane (1973) ด้ วยความเชื่อมัน่ 95% ซึง่
ยอมให้ เกิดความคลาดเคลื่อนได้ 5% จากประชากร 21,863 คน ได้ ตวั อย่างสาหรับการวิจยั จานวน
400 คน
ขัน้ ตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี
สร้ างการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อ
ส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี พร้ อมกับแผนกากับกิจกรรมการเรี ยนการสอนแล้ ว
นาไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 9 คน ตรวจสอบหาค่าความสอดคล้ อง โดยใช้ ดชั นีความสอดคล้ อง
(Index of Consistency : IOC) ตรวจสอบรูปแบบและแผนกากับกิจกรรมฯ โดยการตรวจสอบหา
ค่าความสอดคล้ องนัน้ เมื่อได้ คา่ แล้ ว นาข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นมาปรับปรุงให้ กระบวนการ
สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
ขัน้ ตอนที่ 3 ศึกษาผลของการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิง
ด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ซึง่ กาหนดกลุม่
ตัวอย่าง ได้ แก่
1.1 นิสิตระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวน 30 คน
ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา 2726421 ประเด็นและแนวโน้ มเทคโนโลยีการศึกษา
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิง 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้ านความใฝ่ รู้
3 ท่าน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้
2.1 แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เรี ยนในระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิง
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2.2 2. แบบวัดความใฝ่ รู้ ที่ปรับปรุงและพัฒนามาจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องการวัด
ความใฝ่ รู้ (นิภา วงษ์สรุ ภินนั ท์, 2548; สริน จันทงาม, 2543; ปี ลันญา วงศ์บญ
ุ , 2550;
วัฒนา พาผล, 2551; วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล, 2540)
2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมกระบวนการกลุม่ ใช้ สตู รการคานวณดัชนีความสอดคล้ อง
(Index of Consistency : IOC)
ขัน้ ตอนที่ 4 นาเสนอรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี โดยผู้วิจยั ปรับปรุงแก้ ไขและ
สรุปรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อ
ส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี และนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการ
โมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิตรวจสอบจานวน 3 ท่านเพื่อรับรองรูปแบบ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ แบ่งการเก็บรวบรวมข้ อมูลออกเป็ น 2 ขันตอน
้
1. การนาเสนอรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี
2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหา
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้ ที่ได้ รับการพัฒนามาแล้ วจากข้ อ 1 และผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้ ว ไปทดลองใช้ กบั นิสิตปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จานวน 30 คน โดยมีขนตอนในการทดลองการจั
ั้
ดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วย
วิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน ดังนี ้
2.1 ผู้วิจยั พบปะนักเรี ยนเพื่อสร้ างความคุ้นเคยและอธิบายถึงวิธีการจัดการเรี ยนรู้
โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน
2.2 ก่อนเริ่มต้ นการเรี ยน ให้ ผ้ เู รี ยนทาแบบวัดความใฝ่ รู้ก่อน โดยใช้ เวลาประมาณ
30 นาที
2.3 หลังจากทาแบบทดสอบแล้ ว จึงให้ กลุม่ ตัวอย่างได้ เรี ยนรู้ตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ ้นตามลาดับ
2.4 เมื่อกลุม่ ตัวอย่างเรี ยนจากรูปแบบที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นเสร็จแล้ วเป็ นจานวน
6 สัปดาห์ ให้ ทาแบบวัดความใฝ่ รู้หลังการเรี ยน
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่ได้ จากผู้เรี ยนปริ ญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จากการเก็บแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิง
2. สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากแบบสอบถามในการรับรองรูปแบบฯ
ก่อนการทดลองใช้
3. เปรี ยบเทียบคะแนนความใฝ่ รู้ของผู้เรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ วยสถิติ T-test
dependent โดยใช้ สตู ร T-test (Dependent Samples)
4. สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับรองรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการ
โมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจยั นาเสนอผลการวิจยั ตามลาดับการตอบคาถามการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ผลการสารวจความคิดเห็นของผู้เรี ยนระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พบว่า นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 57 ซึง่ ส่วนใหญ่กาลังศึกษาอยูใ่ นชันปี
้ ที่ 1 คิดเป็ นร้ อยละ
41.3 ในส่วนของลักษณะการใช้ งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนใหญ่ใช้ โทรศัพท์เคลือนที่ยี่ห้อ iphone
คิดเป็ นร้ อยละ 51.8 ลักษณะของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ งาน ส่วนใหญ่เป็ นเครื่ อง smart phone คิด
เป็ นร้ อยละ 93.5 ระบบเครื อข่ายที่ใช้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนใหญ่ใช้ เครื อข่าย AIS คิดเป็ น
ร้ อยละ 42.8 ในการเสียค่าบริการในการใช้ งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนใหญ่เสียค่าบริ การแบบบัตร
เติมเงิน คิดเป็ นร้ อยละ 74.0 ซึง่ ในการเสียค่าบริ การนันค่
้ าเฉลี่ยการใช้ บริการต่อเดือนคือ 6011,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็ นร้ อยละ 40.5 การรองรับภาษาไทยของเครื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วน
ใหญ่สามารถรับและพิมพ์ภาษาไทยได้ คิดเป็ นร้ อยละ 99.8 การรองรับการใช้ งานของโทรศัพท์โดย
ส่วนใหญ่สามารถ รับ-ส่งข้ อความ (SMS) ( X = 0.99, S.D. = .071) รองลงมาคือกล้ องถ่ายรูป
( X = 0.96, S.D. = .184) และรองรับการใช้ งาน mp3 ( X = 0.96, S.D. = .190) ตามลาดับ
ลักษณะการใช้ งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ในชีวิตประจาวัน มากที่สดุ คือ การโทรคุยกัน ( X = 1.00,
S.D. = .050) รองลงมาคือการรับ-ส่งข้ อความ (sms) ( X = 0.91, S.D. = .283) และใช้
อินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ( X = 0.85, S.D. = .362) ตามลาดับ
ในส่วนของลักษณะการใช้ งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ทีเกี่ยวข้ องกับการศึกษา ส่วนใหญ่ใช้
ประโยชน์จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ คิดเป็ นร้ อยละ 98.8 ซึง่ การใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่เกี่ยวกับการศึกษานัน้ ส่วนใหญ่มากที่สดุ คือ ใช้ โทรเพื่อคุยปรึกษาการบ้ านเพื่อน
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หรื ออาจารย์ ( X = 0.89, S.D. = .313) รองลงมาคือ ใช้ อินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อ
ค้ นหาข้ อมูล ( X = 0.83, S.D. = .376) และใช้ ในการถายรูปหรื อวิดีโอเพื่อเก็บข้ อมูลที่สาคัญ
เกี่ยวกับการศึกษา ( X = 0.80, S.D. = .401) ตามลาดับ ความต้ องการในการใช้ งานการเรี ยน
การสอนโมบายเลิร์นนิง ที่นิสิตต้ องการให้ มีในการเรี ยนการสอนคือ การหาแหล่งเรี ยนรู้จาก
อินเทอร์ เน็ต คิดเป็ นร้ อยละ 35.8 รองลงมาคือ แหล่งเรี ยนรู้เพิ่มเติม คิดเป็ นร้ อยละ 33.0 และ
E-book คิดเป็ นร้ อยละ 15.5 ตามลาดับ ในการติดต่อสื่อสารนันแบ่
้ งเป็ น 2 ส่วนคือ การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรี ยน ส่วนใหญ่ใช้ การสนทนาผ่านโทรศัพท์ คิดเป็ นร้ อยละ 32.0 รองลงมา
คือการรับ-ส่งข้ อความ (SMS) คิดเป็ นร้ อยละ 23.8 และการสนทนาออนไลน์ (Social network)
คิดเป็ นร้ อยละ 21.0 ตามลาดับ ซึง่ ตรงกับการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอนคือ ส่วนใหญ่
ใช้ การสนทนาผ่านโทรศัพท์ คิดเป็ นร้ อยละ 28.0 รองลงมาคือการรับ-ส่งข้ อความ (SMS) คิดเป็ น
ร้ อยละ 25.3 และการสนทนาออนไลน์ (Social network) คิดเป็ นร้ อยละ 22.3 ตามลาดับ
2. องค์ประกอบและขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้
องค์ประกอบรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหา
ร่วมกัน ประกอบไปด้ วยองค์ประกอบ 6 ด้ าน ดังนี ้
1) โครงสร้ างพื ้นฐาน
2) ผู้เรี ยน
3) ผู้สอน
4) การมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้
5) แหล่งข้ อมูลและสิ่งอานวยความสะดวกสนับสนุนการเรี ยน
6) การติดต่อสื่อสาร
ขันตอนหลั
้
กของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกัน ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 เตรี ยมความพร้ อม
ขันตอนที
้
่ 2 กาหนดปั ญหา
ขันตอนที
้
่ 3 แบ่งกลุม่ ผู้เรี ยน
ขันตอนที
้
่ 4 นาเสนอและแสดงความคิดเห็น
ขันตอนที
้
่ 5 ประเมินผล
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3. รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อ
ส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สามารถทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความใฝ่ รู้ได้ โดยพิจารณา
จากคะแนนความใฝ่ รู้
คะแนนความใฝ่ รู้หลังเรี ยนของกลุม่ ทดลองได้ คา่ เฉลี่ยเลขคณิต ( X ) 122.13 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 10.47 ส่วนคะแนนความใฝ่ รู้ก่อนเรี ยนของกลุม่ ทดลองได้ คา่ เฉลี่ยเลข
คณิต ( X ) 89.8 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 20.51 ผลของการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนแบบ
วัดความใฝ่ รู้หลังเรี ยนและก่อนเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
4. รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อ
ส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สามารถทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความใฝ่ รู้ได้ โดยพิจารณา
จากคะแนนการสังเกตพฤติกรรมกลุม่ อยูใ่ นระดับ ดีมาก
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั และพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบาย
เลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้ โดยข้ อค้ นพบต่างๆ สามารถนามา
อภิปรายได้ ดงั นี ้
1. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้ มีดงั นี ้
1.1 โครงสร้ างพื ้นฐาน การเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิง สิ่งที่จาเป็ นอย่างยิ่งที่
ผู้เรี ยนต้ องมี นัน่ คือ อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีความพร้ อมในการเชื่อมต่อเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ซึง่ ในปั จจุบนั อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเรี ยนการ
สอนโมบายเลิร์นนิงได้ เป็ นอย่างดี ซึง่ สอดคล้ องกับ ปรัชญนันท์ นิลสุข (2553) กล่าวว่า เหตุผล
สาคัญของการทาให้ เกิดโมบายเลิร์นนิงเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีไร้ สายของบรรดาค่าย
โทรศัพท์มือถือ โดยการพัฒนาเว็บ (Wireless Application Protocol : WAP) อันเป็ นมาตรฐานทา
ให้ สามารถที่จะนาเอาระบบอินเทอร์ เน็ตเข้ ามาใช้ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ โดยใช้ ภาษาสาหรับสร้ าง
เว็บบนมือถือคือ ภาษา WML (Wireless Markup Language) ดังนันเมื
้ ่อโทรศัพท์มือถือและ
อุปกรณ์ประเภทคอมพิวเตอร์ แบบพกพาทังหลายสามารถรองรั
้
บการใช้ งานผ่านระบบ WAP ได้ ก็
จะกลายเป็ นอุปกรณ์ที่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ ไร้ สายเนื่องจาก 1) สามารถเปิ ดโปรแกรมบราวเซอร์
เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต 2) สามารถส่งสัญญาณตามบริ การต่างๆ ของอินเทอร์ เน็ตได้ เช่น อีเมลล์
3) สามารถต่อเชื่อมกับผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ตต่างๆ ได้ 4) สามารถเลือกเข้ าเว็บไซต์ตา่ งๆ ได้
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5) สามารถเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ตา่ งๆ โดยยังเชื่อมโยงอินเทอร์ เน็ต 6) สามารถรับข้ อมูลจากระบบ
อินเทอร์ เน็ตได้ เหมือนเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ พกพา
1.2 ผู้เรี ยน มีหน้ าที่เรี ยนด้ วยการเรี ยนโมบายเลิร์นนิง และเข้ าเรี ยนในชันเรี
้ ยน
ปกติ ร่วมกันทากิจกรรมและแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม่ ตามลักษณะการเรี ยนด้ วยวิธี
แก้ ปัญหาร่วมกันแบบผสมผสานโมบายเลิร์นนิง ในการเรี ยนการสอนด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน
ผู้เรี ยนมีการแบ่งกลุม่ กลุม่ ละ 4-5 คน ตามอุปกรณ์ที่รองรับการเรี ยนโมบายเลิร์นนิง ร่วมกันทา
กิจกรรมและแสดงความคิดเห็นภายในกลุม่ ผ่าน LMS moodle, Social network และ E-mail ซึง่
บทบาทของผู้เรี ยนสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์ (2548) ได้ กล่าวว่า ผู้เรี ยนมี
บทบาทในการศึกษาเนื ้อหาสาระจากการบรรยาย แหล่งเรี ยนรู้ การค้ นคว้ า บทบาทในการแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปรายกลุม่ ผู้เรี ยนต้ องร่วมมือกับผู้เรี ยนคนอื่นในการเรี ยนรู้มากกว่าการ
เรี ยนรู้รายบุคคล บทบาทในการปฏิบตั งิ านกลุม่ รวมทังตามที
้
่ วิวฒ
ั น์ มีสวุ รรณ์ (2551) กล่าวว่า
การเรี ยนผ่านเครื อข่ายไร้ สายบนเครื่ องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทลั เป็ นอีกวิธีหนึง่ ในการเรี ยนรู้
เพราะสามารถสร้ างให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนามาใช้ ในการเรี ยนการสอนได้
ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถดาเนินกิจกรรมการเรี ยนได้ ด้วยผู้เรี ยนเองอย่างอิสระ ใจทิพย์ ณ สงขลา
(2542) กล่าวว่า บทบาทของผู้เรี ยนได้ แก่ ศึกษาขอบข่ายรายวิชา และวัตถุประสงค์ของรายวิชา
ร่วมซักถามหรื ออภิปรายในกลุม่ ย่อยและกลุม่ ใหญ่ เข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ อย่างตังใจ
้ ยอมรับความ
คิดเห็นของสมาชิก แสดงความคิดเห็นที่สมเหตุสมผลและมีความรับผิดชอบในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น ดูแลชี ้นาตนเองได้ ทังในเวลาที
้
่ต้องการคาปรึกษาปกติ และในเวลาที่เกิดปั ญหาการเรี ยน
รู้จกั กระตุ้น เร้ าตนเองทังภายในและภายนอก
้
คือ ทังตามข้
้
อกาหนดของอาจารย์ และตามความ
สนใจใฝ่ รู้จริงของตนเอง
1.3 ผู้สอน ผู้สอนมีบทบาทหน้ าที่เป็ นผู้กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความอยากรู้และ
แสวงหาคาตอบด้ วยตนเอง ผู้สอนเป็ นเสมือนผู้คอยชี ้แนะ รวมทังแนะน
้
าให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้และ
ประสบการณ์เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนนาความรู้ไปต่อยอดความคิดได้ ซึง่ ลักษณสาคัญของผู้สอนตามที่
ครองทรัพย์ อุตนาม (2553) กล่าวไว้ วา่ แรงจูงใจในการเรี ยนส่งผลต่อความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน ดังนัน้
ครูผ้ สู อนจึงควรส่งเสริมและพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดแรงจูงใจในการเรี ยนเพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยน
การสอนให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ตลอดจนการนาเสนอตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสาเร็จในชีวิต
สอดคล้ องกับ วนิช สุทธารัตน์ (2547) กล่าวว่า ผู้สอนเป็ นผู้พิจารณาพื ้นฐานความรู้ความสามารถ
ของผู้เรี ยน เป็ นผู้กาหนดเป้าหมายของการเรี ยนรู้ เป็ นผู้เลือกสาระ กระบวนการเรี ยนรู้ ช่วยจัด
บรรยากาศการเรี ยนรู้ จัดกิจกรรมอันหลากหลาย จัดสื่อต่างๆ และเป็ นผู้ประเมินการเรี ยนรู้
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1.4 การมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้ เป็ นสภาพทางการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนและผู้สอน
ร่วมกันทากิจกรรมการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วยผู้เรี ยนกับผู้ที่เรี ยน และผู้เรี ยนกับผู้สอนผ่าน Social
Network, E-mail, LMS moodle มีการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้ อมูลกัน ซึ่งการนา
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 มาช่วยเสริมและตอบโจทย์ในเรื่ องของข้ อจากัดของเครื่ องมือที่ใช้ ในการ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างการเรี ยน จะเริ่มเข้ ามามีบทบาทและเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ทาให้ การจัดการ
เรี ยนรู้มีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะในเรื่ องของการเรี ยนรู้ การใฝ่ รู้ และ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในสังคมออนไลน์ (Online Learning Community) (จินตวีร์ คล้ ายสังข์ และ
ประกอบ กรณีกิจ, 2552)
1.5 แหล่งข้ อมูลและสิ่งอานวยความสะดวกสนับสนุนการเรี ยน ผู้สอนมีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ผู้เรี ยน โดยการสนับสนุนด้ านแหล่งข้ อมูล เพื่อช่วยเหลือผู้เรี ยนในการทางาน
ซึง่ แหล่งข้ อมูลดังกล่าวประกอบไปด้ วย E-book และแหล่งข้ อมูลออนไลน์ตา่ งๆ ที่เป็ นประโยชน์
ผู้สอนควรออกแบบและกาหนดเงื่อนไขให้ กบั ผู้เรี ยนในการเข้ าถึงเนื ้อหา ดังที่ ปรัชญนันท์ นิลสุข
(2553) ได้ กล่าวไว้ วา่ การเข้ าถึงเนื ้อหาการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การนาเสนอเนื ้อหาผ่าน
เครื่ องมือต่างๆ อย่างหลากหลายในการเรี ยนรู้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่วา่ เป็ นการ
เสนอด้ วยภาพ เสียง และเทคนิคต่างๆ ซึง่ สอดคล้ องกับ Trifonova and Ronchetti (2004) กล่าว
ไว้ วา่ การจัดสภาพแวดล้ อมในการค้ นคว้ าหาข้ อมูล จะต้ องจัดสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสม สิ่งที่
ควรเน้ นในการจัดการเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิง ได้ แก่ การแสดงผลจากหน้ าจอภาพ แบตเตอรี่
ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื อข่ายที่ใช้ งาน ช่องสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ช่องทางการเข้ าสูข่ ้ อมูล
และการค้ นคว้ าหาข้ อมูลที่สะดวกสบาย เป็ นต้ น
1.6 การติดต่อสื่อสาร เครื่ องมือในการติดต่อสื่อสารเป็ นเครื่ องมือที่ชว่ ยให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ ตดิ ต่อสอบถาม ปรึกษาหารื อและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน และ
ระหว่างผู้เรี ยนกับเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยนคนอื่นๆ โดยเครื่ องมือที่ใช้ ในการติดต่อสื่อสารอาจแยกได้ เป็ น
2 ประเภท คือ แบบประสานเวลา (Synchronous) และแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous)
สอดคล้ องกับ มัณฑนา คงเอียด (2551) กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารประกอบไปด้ วย การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรี ยน การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน ซี่งการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้เรี ยนสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ การติดต่อสื่อสารตามลักษณะการใช้ งานของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรง ซึง่ เป็ นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่โทรศัพท์เคลื่อนที่มีอยูแ่ ล้ ว ผู้รับ
สามารถรู้ได้ ทนั ที ได้ แก่ การสนทนา ประชุมสายสนทนา รับ-ส่งข้ อความ ภาพมัลติมีเดีย และ
การติดต่อผ่านเว็บไซต์ ซึง่ จาเป็ นต้ องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ แก่
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ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการติดต่อผ่านสังคมออนไลน์ ส่วนการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรี ยน
และผู้สอนมีขอ่ งทางเหมือนกันกับการติดต่อระหว่างผู้เรี ยน ซึง่ การนาช่องทางการติดต่อสื่อสารมา
ประยุกต์ใช้ ในการเรี ยนจึงถือเป็ นการประยุกต์ใช้ อปุ กรณ์ที่มีอยูแ่ ล้ วให้ เกิดประโยชน์และถือเป็ น
ทางเลือกระหว่างผู้เรี ยนผู้สอนอีกทางหนึง่
2. ขันตอนของรู
้
ปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหา
ร่วมกัน จะประกอบไปด้ วยขันตอน
้
5 ขันตอน
้
ดังนี ้
2.1 การเตรี ยมความพร้ อมของผู้เรี ยน ในการเตรี ยมความพร้ อมของผู้เรี ยนนัน้
ผู้สอนต้ องเตรี ยมความพร้ อมทังด้
้ านอุปกรณ์และความรู้ความเข้ าใจในการทากิจกรรม ซึง่ การ
เตรี ยมความพร้ อมด้ านอุปกรณ์ ผู้สอนต้ องเป็ นผู้สอบถามความพร้ อมของผู้เรี ยนในห้ องเรี ยน แล้ ว
ดาเนินการจัดเตรี ยมโปรแกรมและอแพพลิเคชัน่ ที่จะใช้ รวมทังอี
้ เมลล์ และการลงทะเบียนเรี ยน
ผ่านระบบ LMS moodle เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลและกิจกรรมที่ผ้ สู อนได้ เตรี ยมไว้ การ
เตรี ยมความพร้ อมด้ านความรู้ความเข้ าใจในการทากิจกรรม ผู้สอนต้ องอธิบายขันตอนและ
้
กระบวนการให้ ชดั เจน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนทราบถึงบทบาทของตนก่อน ซึง่ การจัดการเรี ยนการสอน
โมบายเลิร์นนิง มีบริ บทที่แตกต่างไปจากการจัดการเรี ยนการสอนโดยทัว่ ไป เนื่องจากการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ต้องผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อาศัยเครื่ องมือสาคัญคือตัวของโทรศัพท์ที่มีขนาดเล็ก
และมีข้อจากัดอยูห่ ลายประการ การจะเรี ยนรู้ได้ จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็จะต้ องขึ ้นอยู่กบั
คุณลักษณะของผู้เรี ยน ความชอบ หรื อเคยใช้ โทรศัพท์ (ปรัชญนันท์ นิลสุข , 2553) รวมทังความ
้
พร้ อมทางด้ านระบบเครื อข่ายเพื่อใช้ ในการติดต่อสื่อสารและทากิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.2 การกาหนดปั ญหา ผู้สอนกาหนดปั ญหาจากเนื ้อหาบทเรี ยนที่อาจารย์ประจา
วิชาได้ ดาเนินการสอน ซึง่ ปั ญหานันจะต้
้ องสอดคล้ องกับเนื ้อหา ซึง่ ในการจัดการเรี ยนการสอนที่
ผู้วิจยั ได้ ออกแบบนี ้ จะเป็ นคาถามที่เกี่ยวกับการเรี ยนในรายวิชาประเด็นและแนวโน้ มเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ซึง่ คาถามที่ให้ ผ้ เู รี ยนร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นจะเกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีในปั จจุบนั
การเรี ยนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรี ยนในศตวรรษที่ 21 รวมทังการอ้
้
างอิงที่ถกู ต้ องตาม
หลักการในแผนแม่บทเคโนโลยีการศึกษา ซึง่ การตังค
้ าถามนันอาจจะใช้
้
การตังค
้ าถามเพิ่มมากขึ ้น
และใช้ สถานการณ์ที่หลากหลายในการสอน เช่นการให้ ทางานร่วมกัน และการชมเชย จะช่วยให้
ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ลักษณะใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนมากยิ่งขึ ้น (ขัตติยา น ้ายาทอง, 2554) ในการตอบคาถามต่างๆ
ผู้เรี ยนต้ องคิดและต้ องศึกษาหาความรู้ให้ พร้ อมสาหรับการตอบคาถาม ทาให้ ผ้ เู รี ยนต้ องแสวงหา
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ความรู้ไว้ ให้ มาก และพร้ อมอยูต่ ลอดเวลา จะทาให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ ลักษณะใฝ่ รู้เพิ่มมากขึ ้น (ทิพวรรณ
คายนต์, 2551)
2.3 การแบ่งกลุม่ ผู้เรี ยนและร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา การแบ่งกลุม่ ผู้เรี ยนนัน้
ผู้สอนทาการแบ่งกลุม่ ผู้เรี ยน กลุม่ ละ 4-5 คน ซึง่ สมาชิกในกลุม่ จะทราบถึงบทบาทของตนในการ
ทากิจกรรม โดยการแบ่งกลุ่มนันผู
้ ้ วิจยั ใช้ อปุ กรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เรี ยนเป็ นหลักในการ
แบ่งกลุม่ กล่าวคือผู้เรี ยนที่มีโทรศัพท์ประเภท smart phone และมีความพร้ อมทางด้ าน
อินเทอร์ เน็ตจะเป็ นตัวแทนของกลุม่ ในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับผู้สอน ในส่วน
ของการวิเคราะห์ปัญหานัน้ ผู้เรี ยนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาภายในกลุม่ ผ่าน social network โดย
ผู้สอนเป็ นผู้คอยสนับสนุนและกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนร่วมกันแสดงความคิดเห็น พินิจ อุไรรักษ์ (2553)
กล่าวว่า การส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนแสวงหาคาตอบหรื อความรู้ใหม่ๆ ตามความสนใจของตนเอง เป็ น
การตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยนอย่างแท้ จริงและส่งเสริมการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ทาให้ ผ้ เู รี ยน
เกิดความใฝ่ รู้ รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีการเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นกลุม่ มีอิสระในการเลือกรับข้ อมูล
รู้จกั วางแผน ส่งเสริมให้ คดิ หาข้ อสรุปจากข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ได้ รับจากแหล่งเรี ยนรู้ที่
หลากหลาย ได้ แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ที่
พบ ร่วมกันศึกษาภายในกลุ่มของตนเองเป็ นสาคัญ (Barkley et al, 2005)
2.4 การนาเสนอผลงานและร่วมกันแสดงความคิดเห็น การนาเสนอผลงานเป็ น
การนาเสนอสิ่งที่สมาชิกทุกคนในกลุม่ ใด้ แสดงแนวคิดของกลุม่ หลังจากที่ได้ ร่วมกันวิเคราะห์
แนวทางแก้ ปัญหาร่วมกันมาแล้ ว ซึง่ นอกจากนี ้ การร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาข้ อสรุป ยังส่งผล
ให้ ผ้ เู รี ยนแต่ละคนได้ แสดงออกซึง่ สิ่งที่ตนเองคิด รวมทังร่้ วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หา
คาตอบที่ถกู ต้ อง ซึง่ สอดคล้ องกับ (ทิพวรรณ คายนต์, 2551) ที่กล่าวว่า การค้ นพบข้ อบกพร่อง
ของตนเอง และลงมือปฏิบตั เิ พื่อแก้ ไขข้ อบกพร่องของตนเองจนมัน่ ใจว่าจะบรรลุเป้าหมายเป็ นผู้
สาธิตที่ดีอยูเ่ สมอ คุณลักษณะใฝ่ รู้ของผู้เรี ยนจึงเกิดเพิ่มขึ ้น
2.5 การประเมินผล ผู้สอนประเมินผลผู้เรี ยนโดยการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมภายในกลุม่ และประเมินผลคุณลักษณะใฝ่ รู้หลังเรี ยนเพื่อทราบถึงพัฒนาการของผู้เรี ยน ซึง่
การประเมินผลเป็ นองค์ประกอบที่จาเป็ นอีกประการหนึง่ ของการจัดการเรี ยนรู้ เนื่องจากเป็ นการ
ทาให้ ผ้ เู รี ยน และผู้สอนทราบว่า กระบวนการเรี ยนการสอนนนันได้
้ ผลดีเพียงใด การประเมิ นผลที่
ถูกต้ องอย่างแท้ จริง จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั เข้ าใจตนเอง สามารถพัฒนาศักยภาพด้ านต่างๆ ได้
อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เป็ นผลตามมาก็คือ ความสุขที่เกิดจากการค้ นพบตัวเอง เกิดความรักใน
การเรี ยนรู้ (กนกพร ฉันทนารุ่ งภักดิ,์ 2548)
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ผลของการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
1. ผลคะแนนคุณลักษณะใฝ่ รู้ด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วย
วิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน พบว่าคะแนนคุณลักษณะใฝ่ รู้หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี นยั ทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 แสดงว่า รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันสามารถทาให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ ลักษณะใฝ่ รู้เพิ่มมากขึ ้น การจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที่ให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสทางานสาเร็จได้ จากการเรี ยนรู้ฝึกฝนด้ วยตนเอง และจากการเรี ยนรู้จาก
เพื่อน ทาให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้วา่ หนทางที่ผ้ เู รี ยนจะเรี ยนรู้ได้ มีหลายหนทาง และความสาเร็ จที่เกิดจาก
นักเรี ยนเรี ยนรู้ด้วยตนเองหรื อจากเพื่อน ยังทาให้ นกั เรี ยนเพิ่มความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเองมากยิ่งขึ ้น และใช้ หนทางเหล่านันในการเรี
้
ยนรู้มากขึ ้น แสดงว่าผู้เรี ยนได้ แสวงหาความรู้
อย่างพากเพียร คุณลักษณะใฝ่ รู้จงึ เกิดเพิ่มขึ ้น (ทิพวรรณ คายนต์, 2551) ซึง่ สอดคล้ องกับ
กรมวิชาการ (2544) ได้ กล่าวถึงการเรี ยนรู้อย่างมีสว่ นร่วมไว้ ดงั นี ้ 1) ผู้เรี ยนเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ที่
สาคัญ 2) ทุกคนเป็ นผู้สอน และทุกคนเป็ นผู้เรี ยน 3) การมีสว่ นร่วมและการเป็ นหุ้นส่วนใน
กระบวนการเรี ยนรู้ 4) การเรี ยนรู้ที่สมั พันธ์กบั ชีวิตจริงและเชื่อมโยงสัมพันธ์กบั ชุมชน 5) การเรี ยนรู้
โดยการปฏิบตั ิ 6) พลังของการเรี ยนรู้ร่วมกัน 7) การพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์ ซึง่ สิ่งเหล่านี ้ส่งผล
ต่อการพัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนทังสิ
้ ้น ผู้เรี ยนควรฝึ กฝนตนเองให้ มีความพร้ อมอยูต่ ลอดเวลา
เท่ากับว่าเป็ นเงื่อนไขให้ ผ้ เู รี ยนต้ องแสวงหาความรู้อยูต่ ลอดเวลา จนเกิดปิ ตใิ นการแสวงหาความรู้
ในสิ่งที่เรี ยนรู้จนกระทัง่ บรรลุเป้าหมาย จะทาให้ คณ
ุ ลักษณะใฝ่ รู้ของผู้เรี ยนเพิ่มขึ ้น
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ในการนาการเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิงเพื่อใช้ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ไปใช้ จริ งนัน้ สถานศึกษาควรมีความพร้ อมในด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานที่จาเป็ น
เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิงที่มีประสิทธิภาพ ไม่วา่ จะเป็ นความพร้ อมทางด้ าน
อินเทอร์ เน็ตและความพร้ อมทางด้ านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื ออุปกรณ์พกพาที่สนับสนุน
การเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิง เพื่อให้ การเรี ยนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุก
2. ผู้สอนที่จะนาการเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิงมาใช้ ควรเป็ นผู้มีความพร้ อมด้ านทักษะ
ความสามารถทางการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อนที่จะทาการสอน เพื่อให้ ผ้ สู อนมี
ความชานาญการในการดาเนินการสอน
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3. การเตรี ยมความพร้ อมของผู้เรี ยน ควรมีการเตรี ยมความพร้ อมผู้เรี ยนทังทางด้
้
าน
อุปกรณ์สนับสนุน และด้ านทัศนคติของผู้เรี ยนต่อการจัดการเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิง เพื่อให้
ผู้เรี ยนเกิดความสนใจ และการจัดการเรี ยนสอนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. จากผลการวิจยั ครัง้ นี ้ ผลของคุณลักษณะความใฝ่ รู้ของผู้เรี ยนกลุม่ ทดลองก่อนและ
หลังการเรี ยนด้ วยรูปแบบฯ ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ลักษณะความใฝ่ รู้สงู ขึ ้น และเมื่อพิจารณารายด้ านของ
คุณลักษณะใฝ่ รู้นนั ้ คุณลักษณะใฝ่ รู้ด้านความคิดริเริ่มมีความแตกต่างมากที่สดุ แต่ด้านความ
เพียรพยายามมีความแตกต่างน้ อยที่สดุ ซึง่ ในการนารูปแบบฯ ไปใช้ ตอ่ ไป ควรเพิ่มการกระตุ้นให้
ผู้เรี ยนเกิดความเพียรพยายามมากขึ ้น โดยอาจจะมีการให้ คะแนนการแสดงความคิดเห็นและ
การแสวงหาแหล่งข้ อมูลด้ วยตนเองอย่างชัดเจน
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันด้ วยวิธีการจัดการเรี ยนการสอนแบบอื่นๆ เช่น การสอนแบบโครงงาน การสอน
แบบวิจยั เป็ นฐาน เป็ นต้ น เพื่อให้ สอดคล้ องกับลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้
ผู้เรี ยนได้ เป็ นผู้เสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ก้ าวทันเทคโนโลยีตามคุณลักษณะผู้เรี ยนใน
ศตวรรษที่ 21
2. ศึกษาและเปรี ยบเทียบความเหมาะสมในการออกแบบสื่อการเรี ยนการสอนในรูปแบบ
ต่างๆ ที่นามาใช้ ในการเรี ยนแบบโมบายเลิร์นนิง ทังเสี
้ ยง ข้ อความ รูปภาพ รวมทังสื
้ ่อมัลติมีเดีย
ต่างๆ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ผู้เรี ยนสูงที่สดุ และใช้ อปุ กรณ์ที่ช่วยสนับสนุนอย่างคุ้มค่า
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ ความอนุเคราะห์แนะนาและตรวจแก้ ไขปรับปรุงเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัดการเรียนการสอนผสมผสานโมบายเลิร์นนิง
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. วิวฒ
ั น์ มีสวุ รรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. อาจารย์ ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
3. อาจารย์ ดร.นุชจรี บุญเกต
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัดการเรียนการสอนด้ วยวิธีแก้ ปัญหาร่ วมกัน
1. อาจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. อาจารย์ ดร. กอบสุข คงมนัส
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้เชี่ยวชาญด้ านความใฝ่ รู้
1. อาจารย์ ดร. กอบสุข คงมนัส
2. อาจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์

3. อาจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ผู้เชี่ยวชาญด้ านแบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม
1. อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. อาจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. อาจารย์ ดร. กอบสุข คงมนัส
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่ ียวชาญด้ านแบบวัดความใฝ่ รู้
1. รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล

2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ
3. อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์

ผู้รับรองรู ปแบบ
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ

2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ แย้ มพินิจ

คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมและ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมธนบุรี
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
มหาววิทยาลัยราชภัฏลาปาง

คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายการศึกษา
คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมและ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมธนบุรี

121

ภาคผนวก ข
คาอธิบายการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่ วมกัน
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ตารางที่ 26 คาอธิบายการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่ วมกันเพื่อส่ งเสริมความใฝ่ รู้
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ขัน้ ตอนการเรียนด้ วยวิธี
แก้ ปัญหาร่ วมกัน
ขัน้ ที่ 1 การเตรี ยมความพร้ อม
ให้ กับผู้เรี ยน
1.แนะนำขันตอนกำรท
้
ำกิจกรรม
วิธีกำรเรี ยนกำรสอน กำรประเมินผล
และควำมคำดหวัง
2. แนะนำกำรเรี ยนด้ วยโมบำย
เลิร์นนิงด้ วย Moodle รวมทัง้
application ที่ต้องเตรี ยมให้ พร้ อม
ในกำรทำกิจกรรม
3.วัดคุณลักษณะใฝ่ รู้

วิธีการเรียนรู้ โดยบูรณาการ
กิจกรรมผู้สอน
กิจกรรมผู้เรี ยน
การ
โมบายเลิร์นนิง
ประเมินผล
กำรเรี ยนกำรสอนในชันเรี
้ ยน ชี ้แจงกำรจัดกิจกรรมกำร รับทรำบกำรจัดกำรเรี ยน แบบวัด
ปกติ
เรี ยนกำรสอนแบบ
กำรสอนบนเว็บแบบ
คุณลักษณะ
ผสมผสำนโมบำยเลิร์นนิง ผสมผสำน
ใฝ่ รู้

กำรเรี ยนกำรสอนในชันเรี
้ ยน
ปกติ

สำธิตวิธีเข้ ำใช้ งำน
Moodle on mobile

รับทรำบกำรใช้ งำน
Moodle on mobile และ
ติดตัง้ application

กำรเรี ยนกำรสอนในชันเรี
้ ยน
ปกติ

แจกแบบวัดคุณลักษณะ
ใฝ่ รู้

ทดสอบก่อนเรี ยนโดยวัด
คุณลักษณะใฝ่ รู้

คุณลักษณะ
ใฝ่ รู้
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ขัน้ ตอนการเรียนด้ วยวิธี
แก้ ปัญหาร่ วมกัน

วิธีการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานโมบายเลิร์นนิง

ขัน้ ที่ 2 กาหนดปั ญหา
1.ผู้สอนกำหนดปั ญหำ จำกเนื ้อหำที่ กำรเรี ยนกำรสอนในชันเรี
้ ยน
ผู้เรี ยนได้ เรี ยนจำกอำจำรย์ผ้ สู อนใน ปกติ
รำยวิชำ
2.แนะนำแหล่งทรัพยำกรเพื่อช่วย
ส่งเสริมกำรเรี ยนรู้

ขัน้ ที่ 3 การแบ่ งกลุ่มผู้เรี ยน และ
ร่ วมกันวิเคราะห์ ปัญหา
1. ผู้เรี ยนร่วมกันรำยงำน
ควำมก้ ำวหน้ ำ

กิจกรรมผู้สอน

กิจกรรมผู้เรี ยน

คอยสังเกตกำรณ์เข้ ำกลุม่ สนทนำภำยในกลุม่
และพฤติกรรมของกำร
ร่วมแสดงควำมคิดเห็น
สนทนำกลุม่

การ
ประเมินผล

คุณลักษณะ
ใฝ่ รู้

กำรสังเกต
พฤติกรรม
กลุม่

ควำมอยำกรู้
อยำกเห็น,
ควำมตังใจ,
้
ควำมคิดริเริ่ม
, ควำมเพียร
พยำยำม

กำรสังเกต
พฤติกรรม
กลุม่

กำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วย
ตนเอง, กำร
ใช้ เหตุผล,
ควำมคิดริเริ่ม

กำรเรี ยนโมบำยเลิร์นนิง: LMS สนทนำออนไลน์กบั ผู้เรี ยน ร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
Moodle / WAP /Social
ผ่ำน Social Network
ภำยในกลุม่ และผู้สอน
network
บนโทรศัพท์ รวมทังอี
้ เมล ผ่ำน Social Network
แนะนำลิ ้งค์ที่น่ำสนใจให้
ผู้เรี ยน

กำรเรี ยนกำรสอนในชันเรี
้ ยน
ปกติ

รับฟั งควำมก้ ำวหน้ ำใน
กำรดำเนินกำรทำงำน

รำยงำยควำมก้ ำวหน้ ำ
ในกลุม่ ของตน
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2. ผู้สอนคอยให้ ควำมช่วยเหลือ และ
สนับสนุนด้ ำนแหล่งทรัพยำกรในกำร
เรี ยนรู้เพิ่มเติม

วิธีการเรียนการสอนแบบ
กิจกรรมผู้สอน
ผสมผสานโมบายเลิร์นนิง
กำรเรี ยนโมบำยเลิร์นนิง: LMS แนะนำและตอบข้ อ
Moodle / WAP /Social
ซักถำมของผู้เรี ยน
network

ร่วมกันค้ นคว้ ำ และ
แลกเปลี่ยนแหล่ง
ทรัพยำกรกำรเรี ยนรู้

ขัน้ ที่ 4 การนาเสนอผลงานและ
ร่ วมกันแสดงความคิดเห็น
1.กลุม่ นำเสนอผลงำน
2.ผู้สอนสอบถำมควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับผลงำนของกลุม่ อื่นๆ

กำรเรี ยนกำรสอนในชันเรี
้ ยน
ปกติ

นำเสนอผลงำนและ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น

ขัน้ ที่ 5 ประเมินผล
สรุปผลกำรทำกิจกรรม และ
ทำแบบวัดคุณลักษณะใฝ่ รู้

อำนวยควำมสะดวกใน
กำรนำเสนอผลงำนและ
สอบถำมควำมคิดเห็น

กำรเรี ยนโมบำยเลิร์นนิง: LMS
Moodle / WAP /Social
network
กำรเรี ยนกำรสอนในชันเรี
้ ยน สรุปผลกำรทำกิจกรรม
ปกติ
และแจกแบบวัด
คุณลักษณะใฝ่ รู้

กิจกรรมผู้เรี ยน

ร่วมสรุปผลกำรทำ
กิจกรรมและทำแบบวัด
คุณลักษณะใฝ่ รู้

การ
ประเมินผล

คุณลักษณะ
ใฝ่ รู้

กำรสังเกต
พฤติกรรม
กลุม่

กำรใช้ เหตุผล
, ควำมอยำก
รู้อยำกเห็น,
ควำมตังใจ
้

แบบวัด
คุณลักษณะ
ใฝ่ รู้
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- แบบประเมินดัชนีความสอดคล้ องของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการ
โมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่ วมกันเพื่อส่ งเสริมความใฝ่ รู้ สาหรั บนักศึกษา
ปริญญาตรี
- แบบประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการทางาน
ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่ วมกัน
เพื่อส่ งเสริมความใฝ่ รู้ สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้ านแบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินรับรองรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วย
วิธีการแก้ ปัญหาร่ วมกันเพื่อส่ งเสริมความใฝ่ รู้ สาหรั บนักศึกษาปริญญาตรี
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แบบสอบถาม
เรื่ อง การศึกษาความต้ องการการใช้ งานและรู ปแบบการเรี ยนโมบายเลิร์นนิง (Mlearning)
สาหรับนิสิตปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของนักศึกษา
คาชีแ้ จง : โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน [ ] หน้ าข้ อความที่ตรงกับความเป็ นจริงของท่าน
1. เพศ
[ ] ชาย

[ ] หญิง

2. คณะที่ศกึ ษา
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]

วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
ครุศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
จิตวิทยา

[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]

อักษรศาสตร์
รัฐศาสตร์
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
นิเทศศาสตร์
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
นิตศิ าสตร์
สหเวชศาสตร์
วิทยาศาสตร์ การกีฬา

3. ระดับชันที
้ ่ศกึ ษา
[ ] ปี 1
[ ] ปี 4

[ ] ปี 2
[ ] ปี 5

[ ] ปี 3
[ ] ปี 6
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ตอนที่ 2 สถานภาพส่วนตัวของนักศึกษา
คาชีแ้ จง : โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน [ ] หน้ าข้ อความที่ตรงกับความเป็ นจริงของท่าน
* หมายเหตุ กรณีใช้ มากกว่า 1 เครื่ อง โปรดระบุข้อมูลเฉพาะเครื่ องที่ท่านใช้ บอ่ ยที่สดุ เพียงเครื่ อง
เดียว
1. ท่านใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อไม่
[ ] ใช้ ยี่ห้อ........................... รุ่น................................ [ ] ไม่ใช้
2. ลักษณะของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทา่ นใช้
[
[
[
[

]
]
]
]

โทรศัพท์หน้ าจอขาว-ดา
[ ] โทรศัพท์หน้ าจอขาว-ดา
เครื่ อง Smart phone
เครื่ อง PDA phone
อื่นๆ......................................................

3. ท่านใช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบเครื อข่ายใด
[ ] AIS
[ ] TRUE MOVE
[ ] อื่นๆ............................................

[ ] DTAC

4. ท่านเสียค่าบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใด
[ ] รายเดือน
[ ] บัตรเติมเงิน
[ ] อื่นๆ............................................
5. ปกติทา่ นเสียค่าใช้ จา่ ยในการใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตอ่ เดือนเท่าใด
[
[
[
[

] ไม่เกิน 300 บาท / เดือน
] 300-600 บาท / เดือน
] 600-1,000 บาท / เดือน
] มากกว่า 1,000 บาท / เดือน

128
6. โทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านรองรับการใช้ งานภาษาไทยหรื อไม่
[ ] รับได้ – พิมพ์ได้
[ ] รับไม่ได้ – พิมพ์ไม่ได้

[ ] รับได้ – พิมพ์ไม่ได้
[ ] รับไม่ได้ – พิมพ์ได้

7. โทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านรองรับการใช้ งานด้ านใดบ้ าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
[ ] ส่งข้ อความ (SMS)
[ ] สนทนาบนโทรศัพท์ผา่ น Social network
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]

ดาวน์โหลดโปรแกรม
กล้ องถ่ายรูป จานวน ....... กล้ อง
GPS ค้ นหาตาแหน่ง
USB
วิทยุ FM
Wi-Fi
EDGE
หน่วยความจาในตัว
อื่นๆ....................................................

[ ] ภาพกราฟฟิ ก (MMS)
[ ] ระบบส่งข้ อความทันที
(Instant Messaging)
[ ] เว็บเราเซอร์
[ ] วิดีโอ
[ ] ประชุมสายสนทนา
[ ] MP 3
[ ] Bluetooth
[ ] GPRS
[ ] อีเมล
[ ] memory card

8. ปกติทา่ นใช้ งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ในข้ อใดบ้ าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

โทรคุยกัน
รับ – ส่งภาพกราฟฟิ ก (MMS)
รับ – ส่งอีเมลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ถ่ายรูปหรื อวิดีโอผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ฟั งวิทยุ FM

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

รับ - ส่งข้ อความ (SMS)
สนทนาผ่าน Social Network
ใช้ รับ – ส่งข้ อมูลผ่าน Bluetooth
ฟั งเพลง MP 3
ใช้ รับ – ส่งข้ อมูลผ่าน
Bluetooth
[ ] ใช้ อินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
[ ] ดาวน์โหลดโปรแกรมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
[ ] ใช้ เป็ นเครื่ องบันทึกความจาหรื อเก็บข้ อมูลต่างๆ
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9. ปกติทา่ นใช้ ประโยชน์จากโทรศัพท์เคลื่อนที่เกี่ยวกับการศึกษาบ้ างหรื อไม่
[ ] ใช้
[ ] ไม่ใช้
10. ท่านใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เกี่ยวกับการศึกษาด้ วยเทคโนโลยี
ใดบ้ าง

(ตอบมากกว่า 1 ข้ อ)

[ ] โทรคุยเพื่อปรึกษาการบ้ านกับเพื่อนหรื ออาจารย์
[ ] ประชุมสายสนทนาเพื่อทางานกลุม่
[ ] นัดหมายหรื อแจ้ งข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาผ่าน
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

 SMS  MMS  e-mail  Social network
ถ่ายภาพหรื อวิดีโอเพื่อเก็บข้ อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับการศึกษา
ใช้ บนั ทึกข้ อมูลหรื อไฟล์เอกสารต่างๆ
ใช้ อินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อค้ นหาข้ อมูล
ฟั งข่าวสารหรื อสถานีวิทยุที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
ใช้ อดั เสียงบรรยายอาจารย์ในชันเรี
้ ยน
ดาวน์โหลดโปรแกรมที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรี ยนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
อื่นๆ.....................................................................................

130
แบบประเมินดัชนีความสอดคล้ องของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์
นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่ วมกันเพื่อส่ งเสริมความใฝ่ รู้ สาหรั บนักศึกษาปริญญาตรี
คาชี ้แจง
โปรดพิจารณาแผนกากับกิจกรรมการเรี ยนรู้วา่ มีความเหมาะสมในด้ านต่างๆ ตามทีก่ าหนดหรื อไม่
แล้ วเขียนผลการพิจารณาของท่านโดยทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านดังนี ้
+1 เมื่อแน่ใจว่ารูปแบบนี ้เหมาะสม
0 เมื่อไม่แน่ใจว่ารูปแบบนี ้มีความเหมาะสม
-1 เมื่อแน่ใจว่ารูปแบบนี ้ไม่เหมาะสม

ประเด็น

ระดับความ
คิดเห็น
+1

ด้ านองค์ ประกอบของรู ปแบบ
1. โครงสร้ างพื ้นฐาน
1.1 ความพร้ อมของอุปกรณ์
1.2 ความพร้ อมทางด้ านอินเทอร์ เน็ต
2. ผู้เรี ยน
2.1 มีอปุ กรณ์พื ้นฐาน
2.2 ร่วมกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.3 แสดงความคิดเห็น
3. ผู้สอน
3.1 กาหนดวัตถุประสงค์ของการเรี ยน
3.2 กาหนดรายละเอียดของกิจกรรม
3.3 กาหนดคาแนะนาการเรี ยน
4. การมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้
4.1 ผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน
4.2 ผู้เรี ยนกับผู้สอน
5. แหล่งข้ อมูลและสิ่งอานวยความสะดวกสนับสนุน
การเรี ยน

0

-1

ข้ อเสนอแนะ

131
ประเด็น

ระดับความ
คิดเห็น
+1

5.1 แหล่งข้ อมูลออนไลน์
5.2 E-book
6. การติดต่อสื่อสาร
6.1 Social Network
6.2 E-mail
6.3 LMS moodle
ด้ านขัน้ ตอนของรู ปแบบ
1. การเตรี ยมความพร้ อมของผู้เรี ยน
1.1 ปฐมนิเทศผู้เรี ยนเพื่อเตรี ยมความพร้ อมก่อนการ
เรี ยนรู้
1.2 อธิบายกิจกรรมการเรี ยนโมบายเลิร์นนิง
1.3 ให้ ความรู้ผ้ เู รี ยนด้ านการใช้ งานระบบการ
จัดการเรี ยนรู้โมบายเลิร์นนิง
2. การกาหนดปั ญหา
2.1 วิเคราะห์วตั ถุประสงค์และขอบเขตของเนื ้อหา
2.2 วิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะผู้เรี ยน
2.3 วิเคราะห์งานและกิจกรรม
2.4 กาหนดปั ญหาจากเนื ้อหาที่ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนมา
3. การแบ่งกลุม่ ผู้เรี ยนและร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา
3.1 แบ่งกลุม่ กลุม่ ละ 4-5 คน
3.2 แบ่งกลุม่ ตามอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรี ยนโม
บายเลิร์นนิง
3.3 สร้ างระบบเครื อข่ายในการประสานงาน และ
ติดต่อสื่อสาร
4. การนาเสนอผลงานและร่วมกันแสดงความคิดเห็น
4.1 นาเสนอผลงาน

0

-1

ข้ อเสนอแนะ
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ประเด็น

ระดับความ
คิดเห็น
+1

0

ข้ อเสนอแนะ

-1

4.2 ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
5. ประเมินผล
5.1 ประเมินคุณลักษณะความใฝ่ รู้ก่อนและหลังการ
ใช้ รูปแบบ
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน

(……………………………………)
ตาแหน่ง ……………………………………………………………….
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้ ข้อมูล และความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ตอ่ งานวิจัยใน
ครัง้ นี ้
นางสาวกชกร สายสุวรรณ
ผู้วิจยั
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แบบประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการทางาน
ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่ วมกัน
เพื่อส่ งเสริมความใฝ่ รู้ สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้ านแบบสังเกตพฤติกรรม
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิง
ด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี
(ภาษาอังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED MOBILE LEARNING
MODEL WITH COLLABORATIVE PROBLEM-SOLVING METHOD
TO ENHANCE UNDERGRADUATE STUDENTS' INQUIRING MIND
โดย
ภาควิชา
ชื่ออาจารย์ ท่ ปี รึกษา

นางสาวกชกร สายสุวรรณ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ ายสังข์

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิงเพื่อใช้ ในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหา
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
3. เพื่อศึกษาผลของการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วย
วิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
4. เพื่อนาเสนอรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี
คาชีแ้ จง
แบบประเมินชุดนี ้เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแบบสังเกต
พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในการทางานของการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วย
วิธีการแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
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สิ่งที่แนบมาด้ วย
แบบสังเกตที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในการทางานของการเรี ยนการสอน
ผสมผสานโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน
ขอบพระคุณเป็ นอย่ างสูงที่ท่านกรุ ณาให้ ข้อมูล และความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ ต่อ
งานวิจัยในครัง้ นี ้
ผู้วิจยั นางสาวกชกร สายสุวรรณ
ภาควิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คาอธิบาย
ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในการทางานของผู้เรี ยนจากนันให้
้ คะแนนผู้เรี ยนแต่
ละบุคคลตามคะแนนที่แสดงออกที่สงั เกตเห็นลงในช่องคะแนน โดยเกณฑ์ในการประเมินมี ดังนี ้
ระดับคะแนน 4
หมายถึง ดีมาก
ระดับคะแนน 3
หมายถึง ดี
ระดับคะแนน 2
หมายถึง พอใช้
ระดับคะแนน 1
หมายถึง ควรปรับปรุง
โปรดพิจารณาแบบสังเกตพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในการทางาน แล้ วเขียนผลการ
พิจารณาของท่าน โดยการทาเครื่ องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านดังนี ้
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้ อคาถามและตัวเลือกนี ้เหมาะสม
0
เมื่อไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามและตัวเลือกนี ้มีความเหมาะสม
-1
เมื่อแน่ใจว่าข้ อคาถามและตัวเลือกนี ้ไม่เหมาะสม
รายการประเมิน

ด้ านกระบวนการทางานกลุ่ม
1. มีการทาความเข้ าใจเป้าหมายของงานร่วมกัน
2. วางแผนปฏิบตั งิ านร่วมกัน
3. มีการดาเนินการตามแผน
4. การรับฟั งความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
5. การแสดงความคิดเห็นในห้ องเรี ยน
6. การตัดสินใจในการทางาน
ด้ านความรับผิดชอบต่ อหน้ าที่ท่ ไี ด้ รับมอบหมาย
7. การบรรลุผลงานตามหน้ าที่
8. ผลงานที่ได้ รับมอบหมาย
9. การตรงต่อเวลา
10. คุณภาพของผลงาน

ระดับความ
คิดเห็น
+1 0 -1

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
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ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................... ผู้ประเมิน
(...............................................)
ตาแหน่ง .......................................................
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เกณฑ์ การประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม

เกณฑ์ ประเมิน
ดีมาก (4)

ด้ านกระบวนการทางานกลุ่ม
มีการทาความ
ในการทางาน
เข้ าใจเป้าหมาย
กลุม่ มีการทา
ของงานร่ วมกัน
ความเข้ าใจ
ร่วมกันในการ
แก้ ปัญหาจาก
สถานการณ์ที่ตงั ้
ขึ ้นมากที่สดุ
(90-100%)
วางแผน
มีการวางแผน
ปฏิบัตงิ านร่ วมกัน งานร่วมกันทุก
ครัง้
(90-100%)
มีการดาเนินการ ดาเนินการตาม
ตามแผน
แผนที่วางไว้ ทกุ
ครัง้
(90-100%)
การรับฟั งความ
รับฟั งความ
คิดเห็นของเพื่อน คิดเห็นของ
ร่ วมงาน
เพื่อนร่วมงาน
เสมอๆ

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)

ในการทางาน
กลุม่ มีการทา
ความเข้ าใจ
ร่วมกันในการ
แก้ ปัญหาจาก
สถานการณ์ที่
ตังขึ
้ ้นในระดับ
มาก
(70-90%)
มีการวางแผน
งานร่วมกันเกือบ
ทุกครัง้
(70-90%)
ดาเนินการตาม
แผนที่วางไว้
เกือบทุกครัง้
(70-90%)
รับฟั งความ
คิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงาน
เกือบทุกครัง้ ที่

ควรปรับปรุง
(1)

ในการทางาน
กลุม่ มีการทา
ความเข้ าใจ
ร่วมกันในการ
แก้ ปัญหาจาก
สถานการณ์ที่
ตังขึ
้ ้นน้ อย
(50-70%)

ต่างคนต่าง
ทางานตามที่
ได้ รับมอบหมาย
ตามหน้ าที่ของ
ตนเอง
(ไม่เกิน 50%)

มีการวางแผน
งานร่วมกัน
บางครัง้
(50-70%)
ดาเนินการตาม
แผนที่วางไว้
บางครัง้
(50-70%)
รับฟั งความ
คิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงาน
น้ อย

ไม่มีการวางแผน
งานร่วมกัน
(ไม่เกิน 50%)
ไม่ดาเนินการ
ตามแผนที่วาง
ไว้
(ไม่เกิน 50%)
ไม่รับฟั งความ
คิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงาน
(ไม่เกิน 50%)
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เกณฑ์ ประเมิน
ดีมาก (4)

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)

(90-100%)
การเสนอความ
คิดเห็นใน
ห้ องเรี ยน

การตัดสินใจใน
การทางาน

ทางานร่วมกัน
(70-90%)
มีการเสนอ
เสนอความ
ความคิดเห็น
คิดเห็นภายใน
ภายในกลุม่ ของ กลุม่ ของตนเอง
ตนเอง และมี
แต่มีข้อคิดเห็น
ข้ อคิดเห็นใหม่ๆ ใหม่ๆบ้ าง
(90-100%)
(70-90%)
ช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงานในการ
ตัดสินใจในการ
ทางานทุกครัง้
(90-100%)

ช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงานในการ
ตัดสินใจเกือบ
ทุกครัง้
(70-90%)

ด้ านความรับผิดชอบต่ อหน้ าที่ของตนเอง
การบรรลุผลงาน ปฏิบตั งิ านตาม ปฏิบตั งิ านตาม
ตามหน้ าที่
หน้ าที่ที่ได้ รับ
หน้ าที่ที่ได้ รับ
มอบหมายเสร็จ มอบหมายเสร็จ
ทังหมด
้
เกือบทังหมด
้
(90-100%)
(70-90%)
ผลงานที่ได้ รับ
ข้ อความที่เขียน ข้ อความที่เขียน
มอบหมาย
มีประโยชน์ตอ่
มีประโยชน์ตอ่
งานที่ได้ รับ
งานที่ได้ รับ

ควรปรับปรุง
(1)

(50-70%)
เสนอความ
คิดเห็นภายใน
กลุม่ ของตนเอง
น้ อย และมี
ข้ อคิดเห็น
แบบเดิมๆ
(50-70%)
ช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงานในการ
ตัดสินใจน้ อย
(50-70%)

ไม่กล้ าเสนอ
ความคิดเห็น
ภายในกลุม่ ของ
ตนเอง
(ไม่เกิน 50%)

ปฏิบตั งิ านตาม
หน้ าที่ที่ได้ รับ
มอบหมายเสร็จ
บางส่วน
(50-70%)
ข้ อความที่เขียน
มีประโยชน์ตอ่
งานที่ได้ รับ

ไม่ปฏิบตั งิ าน
ตามหน้ าที่ที่
ได้ รับมอบหมาย
(ไม่เกิน 50%)

ไม่ชว่ ยเหลือ
เพื่อนร่วมงานใน
การตัดสินใจเลย
(ไม่เกิน 50%)

ข้ อความที่เขียน
ไม่มีประโยชน์
ต่องานที่ได้ รับ
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เกณฑ์ ประเมิน
ดีมาก (4)

การตรงต่ อเวลา

คุณภาพของ
ผลงาน

มอบหมายอย่าง
มากที่สดุ
ทังหมดมี
้
ความสัมพันธ์
ต่อเนื่องกับเรื่ อง
และสิ่งที่
นาเสนอเป็ นสิ่งที่
สาคัญ
(90-100%)
ทางานทังหมด
้
เสร็จตามเวลาที่
ได้ รับมอบหมาย
(90-100%)
ผลงานเป็ นไป
ตามที่กาหนด
ทุกประการ มี
ความสมบูรณ์
ถูกต้ อง
(90-100%)

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)

ควรปรับปรุง
(1)

มอบหมายอย่าง มอบหมายเป็ น
มาก ทังหมดมี
้
บางส่วน
ความสัมพันธ์
(50-70%)
ต่อเนื่องกับเรื่ อง
(70-90%)

มอบหมาย เป็ น
การเขียนซ ้าใน
ส่วนที่มีคนเขียน
ไว้ แล้ ว
(ไม่เกิน 50%)

ทางานส่วนใหญ่
เสร็จตามเวลาที่
ได้ รับมอบหมาย
(70-90%)

ทางานไม่เสร็จ
ตามเวลาที่ได้ รับ
มอบหมาย
(ไม่เกิน 50%)

ทางานทังหมด
้
เสร็จตามเวลาที่
ได้ รับมอบหมาย
แต่คอ่ นข้ างช้ า
(50-70%)
ผลงานเป็ นไป ผลงานไม่เป็ นไป
ตามที่กาหนด มี ตามที่กาหนด มี
เพียงบางส่วนที่ หลายส่วนที่
ผิดพลาด หรื อ ผิดพลาด ขาด
ขาดหาย
หาย
(70-90%)
(50-70%)

ผลงานไม่เป็ นไป
ตามเป้าหมาย
เกือบทุกส่วน
ผิดพลาด ขาด
หาย
(ไม่เกิน 50%)

อ้ างอิงถึง
Porto, S. (2000). Sample Rubric for Grading Online Conference Participation. [Online]
available from : http://deoracle.org/learning-objects/sample-rubric-for-grading-online-classparticipation.html, [2012 September,6].
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการทางาน
ของการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่ วมกันเพื่อ
ส่ งเสริมความใฝ่ รู้ สาหรั บนักศึกษาปริญญาตรี
คาชีแ้ จง
กรอกคะแนนความคิดเห็นลงในตารางตามเกณฑ์การประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วม โดยเกณฑ์ในการประเมินมีดงั นี ้
ระดับคะแนน 4
หมายถึง
ดีมาก
ระดับคะแนน 3
หมายถึง
ดี
ระดับคะแนน 2
หมายถึง
พอใช้
ระดับคะแนน 1
หมายถึง
ควรปรับปรุง
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
4

ด้ านกระบวนการทางานกลุ่ม
1. มีการทาความเข้ าใจเป้าหมายของงานร่วมกัน
2. วางแผนปฏิบตั งิ านร่วมกัน
3. มีการดาเนินการตามแผน
4. การรับฟั งความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
5. การแสดงความคิดเห็นในห้ องเรี ยน
6. การตัดสินใจในการทางาน
ด้ านความรับผิดชอบต่ อหน้ าที่ท่ ไี ด้ รับ
มอบหมาย
7. การบรรลุผลงานตามหน้ าที่
8. ผลงานที่ได้ รับมอบหมาย
9. การตรงต่อเวลา
10. คุณภาพของผลงาน

3

2

1

ความคิดเห็น
เพิ่มเติม
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แบบประเมินรั บรองรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่ วมกันเพื่อส่ งเสริมความใฝ่ รู้ สาหรั บนักศึกษาปริญญาตรี
ชื่อผู้รับรองรูปแบบ...................................................................................................................
ตาแหน่ง.................................................................................................................................
สถานที่ทางาน.........................................................................................................................
คาชี ้แจง
โปรดพิจารณารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหา
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้ วา่ มีความเหมาะสมในด้ านต่างๆตามที่กาหนดหรื อไม่ แล้ วเขียนผล
การพิจารณาของท่านโดยทาเครื่ องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านดังนี ้
หมายเลข 5 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากสุด
หมายเลข 4 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
หมายเลข 3 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
หมายเลข 2 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้ อย
หมายเลข 1 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้ อยสุด
ประเด็น
ด้ านองค์ ประกอบของรู ปแบบ
1. โครงสร้ างพื ้นฐาน
1.1 ความพร้ อมของอุปกรณ์
1.2 ความพร้ อมทางด้ านอินเทอร์ เน็ต
2. ผู้เรี ยน
2.1 มีอปุ กรณ์พื ้นฐาน
2.2 ร่วมกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.3 แสดงความคิดเห็น
3. ผู้สอน
3.1 กาหนดวัตถุประสงค์ของการเรี ยน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้ อเสนอแนะ
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ประเด็น
3.2 กาหนดรายละเอียดของกิจกรรม
3.3 กาหนดคาแนะนาการเรี ยน
4. การมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้
4.1 ผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน
4.3 ผู้เรี ยนกับผู้สอน
5. แหล่งข้ อมูลและสิ่งอานวยความสะดวกสนับสนุน
การเรี ยน
5.1 แหล่งข้ อมูลออนไลน์
5.2 E-book
6. การติดต่อสื่อสาร
6.1 Social Network
6.2 E-mail
6.3 LMS moodle
ด้ านขัน้ ตอนของรู ปแบบ
1. การเตรี ยมความพร้ อมของผู้เรี ยน
1.1 ปฐมนิเทศผู้เรี ยนเพื่อเตรี ยมความพร้ อมก่อน
การเรี ยนรู้
1.2 อธิบายกิจกรรมการเรี ยนโมบายเลิร์นนิง
1.3 ให้ ความรู้ผ้ เู รี ยนด้ านการใช้ งานระบบการ
จัดการเรี ยนรู้โมบายเลิร์นนิง
2. การกาหนดปั ญหา
2.1 วิเคราะห์วตั ถุประสงค์และขอบเขตของเนื ้อหา
2.2 วิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะผู้เรี ยน
2.3 วิเคราะห์งานและกิจกรรม
2.4 กาหนดปั ญหาจากเนื ้อหาที่ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนมา
3. การแบ่งกลุม่ ผู้เรี ยนและร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้ อเสนอแนะ
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ประเด็น
3.1 แบ่งกลุม่ กลุม่ ละ 4-5 คน
3.2 แบ่งกลุม่ ตามอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรี ยนโม
บายเลิร์นนิง
3.3 สร้ างระบบเครื อข่ายในการประสานงาน และ
ติดต่อสื่อสาร
4. การนาเสนอผลงานและร่วมกันแสดงความคิดเห็น
4.1 นาเสนอผลงาน
4.2 ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
5. ประเมินผล
5.1 ประเมินคุณลักษณะความใฝ่ รู้ ก่อนและหลัง
การใช้ รูปแบบฯ
การนาไปใช้ จริง
1. ท่านมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดย
บูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้ฯ มีความเหมาะสมต่อการ
ออกแบบเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้
2. ท่านมีความคิดเห็นว่าภาพโดยรวมของรูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้ฯ สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาความใฝ่ รู้ได้

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้ อเสนอแนะ
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ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน
(..................................................... )
ตาแหน่ง..............................................................
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงที่ทา่ นกรุณาให้ ข้อมูล และความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ตอ่ งานวิจยั ใน
ครัง้ นี ้
นางสาวกชกร สายสุวรรณ
ผู้วิจยั

129
คาอธิบายรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่ วมกันเพื่อส่ งเสริ มความใฝ่ รู้
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ขัน้ ตอนการเรียนด้ วยวิธี
วิธีการเรียนการบูณราการ
กิจกรรมผู้สอน
กิจกรรมผู้เรี ยน
การ
คุณลักษณะ
แก้ ปัญหาร่ วมกัน
โมบายเลิร์นนิง
ประเมินผล
ใฝ่ รู้
ขัน้ ที่ 1 การเตรี ยมความพร้ อม
การเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน ชี ้แจงการจัดกิจกรรมการ รับทราบการจัดการเรี ยน แบบวัด
ให้ กับผู้เรี ยน
ปกติ
เรี ยนการสอนโมบายเลิร์ การสอนบนเว็บแบบ
คุณลักษณะ
1.แนะนาขันตอนการท
้
ากิจกรรม
นนิง
ผสมผสาน
ใฝ่ รู้
วิธีการเรี ยนการสอน การประเมินผล
และความคาดหวัง
2. แนะนาการเรี ยนด้ วยโมบาย
เลิร์นนิงด้ วย Moodle รวมทัง้
application ที่ต้องเตรี ยมให้ พร้ อม
ในการทากิจกรรม
3.วัดคุณลักษณะใฝ่ รู้

การเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน
ปกติ

สาธิตวิธีเข้ าใช้ งาน
Moodle on mobile

รับทราบการใช้ งาน
Moodle on mobile และ
ติดตัง้ application

การเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน
ปกติ

แจกแบบวัดคุณลักษณะ
ใฝ่ รู้

ทดสอบก่อนเรี ยนโดยวัด
คุณลักษณะใฝ่ รู้
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ขัน้ ตอนการเรียนด้ วยวิธี
แก้ ปัญหาร่ วมกัน

วิธีการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานโมบายเลิร์นนิง

ขัน้ ที่ 2 กาหนดปั ญหา
1.ผู้สอนกาหนดปั ญหา จากเนื ้อหาที่ การเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน
ผู้เรี ยนได้ เรี ยนจากอาจารย์ผ้ สู อนใน ปกติ
รายวิชา
2.แนะนาแหล่งทรัพยากรเพื่อช่วย
ส่งเสริมการเรี ยนรู้

กิจกรรมผู้สอน

กิจกรรมผู้เรี ยน

คอยสังเกตการณ์เข้ ากลุม่ สนทนาภายในกลุม่ ร่วม
และพฤติกรรมของการ
แสดงความคิดเห็น
สนทนากลุม่

การเรี ยนโมบายเลิร์นนิง: LMS สนทนาออนไลน์กบั ผู้เรี ยน ร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
Moodle / WAP /Social
ผ่าน Social Network บน ภายในกลุม่ และผู้สอน
network
โทรศัพท์ รวมทังอี
้ เมล
ผ่าน Social Network
แนะนาลิ ้งค์ที่น่าสนใจให้
ผู้เรี ยน

การ
คุณลักษณะ
ประเมินผล
ใฝ่ รู้
การสังเกต
พฤติกรรม
กลุม่

ความอยากรู้
อยากเห็น,
ความตังใจ,
้
ความคิด
ริเริ่ม, ความ
เพียร
พยายาม
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ขัน้ ตอนการเรียนด้ วยวิธี
แก้ ปัญหาร่ วมกัน
ขัน้ ที่ 3 การแบ่ งกลุ่มผู้เรี ยน และ
ร่ วมกันวิเคราะห์ ปัญหา
1. ผู้เรี ยนร่วมกันรายงาน
ความก้ าวหน้ า
2. ผู้สอนคอยให้ ความช่วยเหลือ และ
สนับสนุนด้ านแหล่งทรัพยากรในการ
เรี ยนรู้เพิ่มเติม
ขัน้ ที่ 4 การนาเสนอผลงานและ
ร่ วมกันแสดงความคิดเห็น
1.กลุม่ นาเสนอผลงาน
2.ผู้สอนสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลงานของกลุม่ อื่นๆ

วิธีการเรียนการบูณราการ
โมบายเลิร์นนิง

กิจกรรมผู้สอน

กิจกรรมผู้เรี ยน

การเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน
ปกติ
การเรี ยนโมบายเลิร์นนิง: LMS
Moodle / WAP /Social
network

รับฟั งความก้ าวหน้ าใน
การดาเนินการทางาน
แนะนาและตอบข้ อ
ซักถามของผู้เรี ยน

รายงายความก้ าวหน้ าใน
กลุม่ ของตน
ร่วมกันค้ นคว้ า และ
แลกเปลี่ยนแหล่ง
ทรัพยากรการเรี ยนรู้

การสังเกต
พฤติกรรม
กลุม่

การเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน
ปกติ

อานวยความสะดวกใน
การนาเสนอผลงานและ
สอบถามความคิดเห็น

นาเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การสังเกต
พฤติกรรม
กลุม่

การเรี ยนโมบายเลิร์นนิง: LMS
Moodle / WAP /Social
network

การ
คุณลักษณะ
ประเมินผล
ใฝ่ รู้

การแสวงหา
ความรู้ด้วย
ตนเอง, การ
ใช้ เหตุผล,
ความคิด
ริเริ่ม
การใช้
เหตุผล,
ความอยาก
รู้อยากเห็น,
ความตังใจ
้
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ขัน้ ตอนการเรียนด้ วยวิธี
แก้ ปัญหาร่ วมกัน
ขัน้ ที่ 5 ประเมินผล
สรุปผลการทากิจกรรม และทาแบบ
วัดคุณลักษณะใฝ่ รู้

วิธีการเรียนการบูณราการ
โมบายเลิร์นนิง
การเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน
ปกติ

กิจกรรมผู้สอน
สรุปผลการทากิจกรรม
และแจกแบบวัด
คุณลักษณะใฝ่ รู้

กิจกรรมผู้เรี ยน
ร่วมสรุปผลการทา
กิจกรรมและทาแบบวัด
คุณลักษณะ ใฝ่ รู้

การ
คุณลักษณะ
ประเมินผล
ใฝ่ รู้
แบบวัด
คุณลักษณะ
ใฝ่ รู้
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ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
 เห็นด้ วย  ไม่ เห็นด้ วย

 ไม่ แน่ ใจ

ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ .............................................. ผู้ประเมิน
(………………………………………………..)
ตาแหน่ง ………………………………………………………
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้ ข้อมูล และความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ตอ่ งานวิจยั ในครัง้ นี ้
นางสาวกชกร สายสุวรรณ
ผู้วิจยั
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แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความใฝ่ รู้
หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี
ความใฝ่ รู้ หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรี ยนที่แสดงให้ เห็นถึง ความอยากรู้อยากเห็น, ความตังใจ
้ , กล้ าคิดริเริ่ ม, เพียรพยายาม, การใช้ เหตุผล,
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล , 2540; นิภา วงษ์สรุ ภินนั ท์ม 2548; สริน จันทงาม, 2543; ปี ลันญา วงศ์บญ
ุ , 2550;
วัฒนา พาผล , 2551)
IOC
ตัวแปร
ตัวชีว้ ัด
คาถาม
ค่ า IOC ข้ อเสนอแนะ
ความ
ใฝ่ รู้

1.ความอยาก

1. เมื่ออาจารย์สอนเรื่ องที่เป็ นความรู้ใหม่ นิสิตจะ

รู้อยากเห็น

สอบถามถึงรายละเอียดนันทั
้ นที
2. เมื่อได้ ข้อคาถาม นิสิตพยายามลงมือปฏิบตั งิ านนันๆ
้
ทันที
3. เมื่อมีความสนใจในเรื่ องใหม่ๆ จะรี บสืบค้ นข้ อมูล
เพิ่มเติมทันที
4. หากเกิดข้ อสงสัย นิสิตจะค้ นหาคาตอบที่ถกู ต้ อง โดย
ไม่ปล่อยให้ เกิดความสงสัยเป็ นเวลานาน
5.นิสิตติดตามข่าวสาร ความรู้ใหม่ๆ ผ่านอุปกรณ์พกพา
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ อยูเ่ สมอ

สอดคล้ อง

ไม่แน่ใจ

ไม่สอดคล้ อง

1

0

-1
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ตัวแปร

ตัวชีว้ ัด
2. ความตังใจ
้

3. ความคิด

ริเริ่ม

IOC

คาถาม

ค่ า IOC

สอดคล้ อง

ไม่แน่ใจ

ไม่สอดคล้ อง

1

0

-1

ข้ อเสนอแนะ

6. ในการปฏิบตั งิ านให้ ลลุ ว่ งนัน้ นิสิตทุม่ เทและต้ องการ

151

ให้ งานนันส
้ าเร็จออกมาดีที่สดุ
7. การทางานร่วนกันในกลุม่ นิสิตรู้หน้ าที่ของตนเป็ น
อย่างดี
8. ในขณะที่เพื่อนในกลุม่ ร่วมกันแก้ ปัญหา นิสิตพยายาม
ร่วมแสดงความคิดเห็นอยูเ่ สมอ
9. เมื่อนิสิตต้ องการสืบหาข้ อมูล มักจะสืบหาข้ อมูลจาก
แหล่งเดียว
10. ก่อนลงมือทาสิ่งใด นิสิตมีความตังใจจะท
้
าสิ่งนัน้
อย่างสุดความสามารถ
11. ในระหว่างการปรึกษางานภายในกลุม่ นิสิตแสดง
ความคิดเห็นของตนเองอยูเ่ สมอ โดยหาข้ อมูลเพิ่มเติม
จากอุปกรณ์พกพาค่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ ทันที เพื่อ
หาข้ อมูลเพิ่มเติม
12. ในการดาเนินการปฏิบตั งิ านในกลุม่ นิสิต
ลอกเลียนแบบการดาเนินงานของเพื่อนในกลุม่
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ตัวแปร

ตัวชีว้ ัด

IOC

คาถาม

ค่ า IOC

สอดคล้ อง

ไม่แน่ใจ

ไม่สอดคล้ อง

1

0

-1

ข้ อเสนอแนะ

13. หากมีข้อโต้ แย้ งในการแสดงความคิดเห็น นิสิตนา

ความรู้ที่ ตนเองค้ นคว้ ามาเพื่อโต้ แย้ งอย่างมีหลักการ
14. นิสิตมีความคิดเห็นที่เหมือนกันผัอื่นอยูเ่ สมอ
15. นิสิตชอบเป็ นผู้กาหนดประเด็นในการค้ นคว้ าเอง
4. ความเพียร 16. เมื่ออาจารย์มอบหมายงานให้ สืบค้ นข้ อมูลเพื่อหา
พยายาม
คาตอบ นิสิตจะค้ นหาข้ อมูลอย่างเต็มความสามารถ
17. เมื่อค้ นหาข้ อมูลไม่ครบตามที่ตงใจ
ั ้ นิสิตจะพยายาม
จนกว่าจะได้ ข้อมูลนัน้
18. นิสิตจะหยุดค้ นหาข้ อมูลทันที เมื่อรู้ วา่ เพื่อนหาได้ แล้ ว
19. เมื่อมีปัญหาหรื อข้ อคาถาม นิสิตจะหาทางแก้ ปัญหา
จนกว่าจะได้ มาซึง่ คาตอบที่ต้องการ
20. ในการปฏิบตั งิ านกลุม่ เมื่อนิสิตอยู่คนละที่กบั เพื่อน
ในกลุม่ นิสิตใช้ อปุ กรณ์พกพาต่างๆในการติดต่อและส่ง
ข้ อมูลในทันที
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ตัวแปร

ตัวชีว้ ัด

IOC

คาถาม

5. การใช้

21. เมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเพื่อนในกลุม่ นิสิตจะ

เหตุผล

ขอรับฟั งเหตุผลของแนวคิดที่แตกต่างนันเพื
้ ่อ
ประกอบการตัดสินใจ
22. นิสิตแสดงความคิดเห็นเหมือนเพื่อน เพราะไม่
ต้ องการหาเหตุผลมาประกอบ
23. นิสิตสามารถให้ เหตุผลเพื่อยืนยันความคิดเห็นจาก
ข้ อมูลที่นิสิตได้ สืบค้ นมา
24. นิสิตตัดสินใจที่จะหาความรู้โดยการหาความรู้จาก
แหล่งเรี ยนรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความสาสามารถด้ าน
การเรี ยนให้ มากขึ ้น
25. ถ้ าอาจารย์เป็ นผู้ตอบคาถามแล้ ว นิสิตรู้สกึ ว่าคาตอบ
นันถู
้ กต้ อง และไม่ค้นหาข้ อมูลต่อไป

ค่ า IOC

สอดคล้ อง

ไม่แน่ใจ

ไม่สอดคล้ อง

1

0

-1

ข้ อเสนอแนะ

153

133

ตัวแปร

ตัวชีว้ ัด

IOC

คาถาม

6. การ

26. นิสิตศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์พกพา

แสวงหา
ความรู้ด้วย
ตนเอง

ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ อยูเ่ สมอ
27. นิสิตถามข้ อมูลจากเพื่อนก่อนการค้ นหาข้ อมูลเสมอ
28. เมื่อมีข้อคาถาม นิสิตรู้ถึงแหล่งข้ อมูลและวิธีการที่จะ
ได้ มาซึง่ คาตอบ
29. ก่อนจะเริ่ มการเรี ยนการสอนในแต่ละหัวข้ อ นิสิต
เตรี ยมความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ ก่อนที่จะ
เรี ยน
30. อุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ มีสว่ นสาคัญใน
การเข้ าถึงข้ อมูลได้ ทนั ทีด้วยตนเอง

ค่ า IOC

สอดคล้ อง

ไม่แน่ใจ

ไม่สอดคล้ อง

1

0

-1

ข้ อเสนอแนะ
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ร่ างต้ นแบบ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหา
ร่ วมกันเพื่อส่ งเสริมความใฝ่ รู้ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี

โครงสร้ าง

การติดต่อสือ่ สาร

พื ้นฐาน
1. เตรี ยม
ความพร้ อม

แหล่งข้ อมูล
และสิง่
อานวย
ความ
สะดวก
สนับสนุน
การเรี ยน

2. กาหนด
ปั ญหา

5. ประเมินผล

ผู้เรี ยน

ความ
ใฝ่ รู้
4. นาเสนอ
และแสดงความ
คิดเห็น

การมีสว่ นร่วม
ในการเรียนรู้

3. แบ่งกลุม่
ผู้เรี ยน

ผู้สอน

องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหา
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประกอบไปด้ วยองค์ประกอบ 6 ด้ าน
ดังนี ้
1. โครงสร้ างพื ้นฐาน
การทาให้ เกิดการเรี ยนโมบายเลิร์นนิงเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีไร้ สายของ
โทรศัพท์มือถือ โดยการพัฒนาเว็บ (Wireless Application Protocol : WAP) อันเป็ นมาตรฐานทา
ให้ สามารถที่จะนาเอาระบบอินเทอร์ เน็ตเข้ ามาใช้ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ โดยใช้ ภาษาสาหรับสร้ าง
เว็บบนมือถือคือ ภาษา WML (Wireless Markup Language) ดังนันเมื
้ ่อโทรศัพท์มือถือและ
อุปกรณ์ประเภทคอมพิวเตอร์ แบบพกพาทังหลายสามารถระบบ
้
WAP ได้ ก็จะกลายเป็ นอุปกรณ์ที่
เหมือนกับคอมพิวเตอร์ ไร้ สายเนื่องจาก 1) สามารถเปิ ดโปรแกรมบราวเซอร์ เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต
2) สามารถส่งสัญญาณตามบริการต่างๆ ของอินเทอร์ เน็ตได้ เช่น อีเมล 3) สามารถต่อเชื่อมกับ
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ผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ตต่างๆ ได้ 4) สามารถเลือกเข้ าเว็บไซต์ตา่ งๆ ได้ 5) สามารถเคลื่อนที่ไปยัง
สถานที่ตา่ งๆ โดยยังเชื่อมโยงอินเทอร์ เน็ต 6) สามารถรับข้ อมูลจากระบบอินเทอร์ เน็ตได้ เหมือน
เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ พกพา รวมทังมี
้ อินเทอร์ เน็ตสนับสนุนการติดต่อสื่อสารออนไลน์ได้
2. ผู้เรี ยน
ผู้เรี ยนมีหน้ าที่เรี ยนด้ วยการเรี ยนโมบายเลิร์นนิง และเข้ าเรี ยนในชันเรี
้ ยนปกติ ร่วมกันทา
กิจกรรมและแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม่ ตามลักษณะการเรี ยนด้ วยวิธีแก้ ปัญหาร่วมกัน
แบบผสมผสานโมบายเลิร์นนิง
3. ผู้สอน
ผู้สอนมีบทบาทหน้ าที่เป็ นผู้กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความอยากรู้และแสวงหาคาตอบด้ วย
ตนเอง ผู้สอนเป็ นเสมือนผู้คอยชี ้แนะ รวมทังแนะน
้
าให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้และประสบการณ์เพื่อให้
ผู้เรี ยนนาความรู้ไปต่อยอดความคิดได้
4. การมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้
เป็ นสภาพทางการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนร่วมกันกับผู้ที่เรี ยนร่วมกัน และผู้สอนจากระบบสื่อ
ออนไลน์ เช่น Social Network, E-mail, LMS moodle เป็ นต้ น
5. แหล่งข้ อมูลและสิ่งอานวยความสะดวกสนับสนุนการเรี ยน
ผู้สอนเป็ นผู้เตรี ยมทรัพยากรและแหล่งเรี ยนรู้ให้ กบั ผู้เรี ยน เพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้ให้
เป็ นไปอย่างสะดวกสบาย เพื่อช่วยแก้ ปัญหาและตอบสนองความอยากรู้ของผู้เรี ยน
6. การติดต่อสื่อสาร
การติดต่อสื่อสารกับผู้เรี ยนในการเรี ยนการสอนผสมผสานโมบายเลิร์นนิง ผู้สอนกับผู้เรี ยน
รวมทังผู
้ ้ เรี ยนกับผู้เรี ยน สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ผา่ น Social Network, E-mail รวมทังการ
้
ติดต่อกันผ่านการคุยโทรศัพท์ได้ โดยตรง
ขันตอนของรู
้
ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนผสมผสานโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน
จะประกอบไปด้ วยขันตอน
้
5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. การเตรี ยมความพร้ อมของผู้เรี ยน
2. การกาหนดปั ญหา
3. การแบ่งกลุม่ ผู้เรี ยนและร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา
4. การนาเสนอผลงานและร่วมกันแสดงความคิดเห็น
5. ประเมินผล
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ร่ างต้ นแบบระยะที่ 2 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการ
แก้ ปัญหาร่ วมกันเพื่อส่ งเสริมความใฝ่ รู้ สาหรั บนักศึกษาปริญญาตรี

องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหา
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่ รู้ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประกอบไปด้ วยองค์ประกอบ 6 ด้ าน
ดังนี ้
1. โครงสร้ างพื ้นฐาน
การทาให้ เกิดการเรี ยนโมบายเลิร์นนิงนัน้ ต้ องมีโครงสร้ างพื ้นฐานหลักได้ แก่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็ น smart phone สามารถรองรับการใช้ งาน application ที่สนับสนุนการเรี ยน
การสอน รวมทังมี
้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อสามารถติดต่อสื่อสารออนไลน์กบั ผู้สอนและผู้เรี ยนด้ วยกันได้
ตลอดเวลา และสามารถค้ นหาแหล่งข้ อมูลออนไลน์ได้ ตลอดเวลาด้ วยเช่นกัน
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2. ผู้เรี ยน
ผู้เรี ยนมีหน้ าที่เรี ยนด้ วยการเรี ยนโมบายเลิร์นนิง และเข้ าเรี ยนในชันเรี
้ ยนปกติ ร่วมกันทา
กิจกรรมและแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม่ ตามลักษณะการเรี ยนด้ วยวิธีแก้ ปัญหาร่วมกัน
แบบผสมผสานโมบายเลิร์นนิง
3. ผู้สอน
ผู้สอนมีบทบาทหน้ าที่เป็ นผู้กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความอยากรู้และแสวงหาคาตอบด้ วย
ตนเอง ผู้สอนเป็ นเสมือนผู้คอยชี ้แนะ รวมทังแนะน
้
าให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ และประสบการณ์เพื่อให้
ผู้เรี ยนนาความรู้ไปต่อยอดความคิดได้
4. การมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้
เป็ นสภาพทางการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนร่วมกันกับผู้ที่เรี ยนร่วมกัน และผู้สอนจากระบบสื่อ
ออนไลน์ เช่น Social Network, E-mail, LMS moodle เป็ นต้ น
5. แหล่งข้ อมูลและสิ่งอานวยความสะดวกสนับสนุนการเรี ยน
ผู้สอนเป็ นผู้เตรี ยมทรัพยากรและแหล่งเรี ยนรู้ให้ กบั ผู้เรี ยน เพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้ให้
เป็ นไปอย่างสะดวกสบาย เพื่อช่วยแก้ ปัญหาและตอบสนองความอยากรู้ของผู้เรี ยน
6. การติดต่อสื่อสาร
การติดต่อสื่อสารกับผู้เรี ยนในการเรี ยนการสอนผสมผสานโมบายเลิร์นนิง ผู้สอนกับผู้เรี ยน
รวมทังผู
้ ้ เรี ยนกับผู้เรี ยน สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ผา่ น Social Network, E-mail รวมทังการ
้
ติดต่อกันผ่านการคุยโทรศัพท์ได้ โดยตรง
ขันตอนของรู
้
ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนผสมผสานโมบายเลิร์นนิงด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาร่วมกัน
จะประกอบไปด้ วยขันตอน
้
5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. การเตรี ยมความพร้ อมของผู้เรี ยน
2. การกาหนดปั ญหา
3. การแบ่งกลุม่ ผู้เรี ยนและร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา
4. การนาเสนอผลงานและร่วมกันแสดงความคิดเห็น
5. ประเมินผล
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ภาคผนวก ง
- แผนภูมิแสดงข้ อมูลในการตอบแบบสอบถาม
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สถานภาพและข้ อมูลทั่วไป
แผนภูมิท่ ี 1 แสดงสภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

172 คน

228 คน

แผนภูมิท่ ี 2 แสดงข้ อมูลจานวนนิสิตที่ตอบแบบสอบถาม
7 คน
48 คน
165 คน

80 คน
100 คน

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ตังแต่
้ ปีที่ 5 ขึ ้นไป

137
แผนภูมิท่ ี 3 แสดงข้ อมูลนิสิตระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ตอบแบบสอบถาม
14 คน 7 คน

10 คน

9 คน

53 คน

25 คน

22 คน

16 คน
15 คน
14 คน

49 คน

30 คน

17 คน

13 คน

19 คน
11 คน
35 คน

อักษรศาสตร์
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
แพทยศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาศาสตร์ การกีฬา

วิทยาศาสตร์
ครุศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์

รัฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
สหเวชศาสตร์
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วิศวกรรมศาสตร์
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เภสัชศาสตร์
จิตวิทยา

41 คน
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แผนภูมิท่ ี 4 แสดงยี่ห้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่นิสิตใช้

19 คน

15 คน

4 คน

15 คน

40 คน
207 คน
100 คน

iphone

Samsung

แผนภูมิท่ ี 5 แสดงลักษณะของโทรศัพท์เคลื่อนที่

Nokia
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แผนภูมิท่ ี 6 แสดงเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่นิสิตใช้

แผนภูมิท่ ี 7 แสดงประเภทการจ่ายค่าบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
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แผนภูมิท่ ี 8 แสดงค่าใช้ จา่ ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่นิสิตใช้ ตอ่ เดือน

แผนภูมิท่ ี 9 แสดงความต้ องการในการใช้ งานการเรี ยนการสอนโมบายเลิร์นนิงที่นิสิต
ต้ องการให้ มีการเรี ยนการสอน
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แผนภูมิท่ ี 10 แสดงความต้ องการของนิสิตในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน

ผู้เรี ยน-ผู้เรี ยน

แผนภูมิท่ ี 11 แสดงความต้ องการของนิสิตในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอน

ผู้เรี ยน-ผู้สอน
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ภาคผนวก จ
- ภาพตัวอย่ างบทเรี ยน LMS Moodle on Mobile
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างบทเรี ยน LMS Moodle on Mobile

168

169
ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวกชกร สายสุวรรณ เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ที่จงั หวัดนครปฐม
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี การศึกษา 2548 และเข้ าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ในปี การศึกษา 2552

